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Working Capital Management concerns with managing a firm’s capital and
according to the literature it´s of importance especially for the small
enterprises. The reason for that is that their capital structure consists of a
high proportion of current assets and current liabilities. Working Capital
Management considers the work in optimizing the working capital in the
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Methods:
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Conclusions:
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ratios included in WCM still is used in each industry.
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1. Inledning
Begreppet Working Capital Management heter på svenska rörelsekapitalstyrning. Det är
arbetet med att försöka hitta en optimal nivå på rörelsekapitalet i verksamheten och även det
praktiska arbetet med detta. Rörelsekapitalet benämns även Working Capital och är
omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna. I den fortsatta framställningen
förkortas Working Capital (WC) och Working Capital Management (WCM) för
rörelsekapitalstyrning.

1.1 Bakgrund
WCM handlar i stora drag om att hitta en bra avvägning mellan två mål mellan vilka det kan
råda målkonflikt. Dels att ett stort rörelsekapital kan bidra till att företaget blir mindre känslig
för störningar och andra operativa händelser. Dels att ett litet eller också ett negativt
rörelsekapital innebär att verksamheten finansieras billigt då kortfristiga skulder oftast
kännetecknas av att de har låg eller ingen ränta. Det är ekonomiskt fördelaktigt att minimera
omsättningstillgångarna som innebär uppbundet kapital till ingen eller mycket låg avkastning
och finansiera verksamheten med kortfristiga skulder. Förmågan att hantera in-och
utbetalningar i verksamheten är viktigt och företag kan ofta använda sig av likviditetsbudgetar
för detta som en plan över verksamhetens in-och utbetalningar över en eller flera perioder
(Lantz 2003).
En förändring som blir allt tydligare är den starkare orienteringen mot de finansiella
marknaderna och de krav de ställer. Det tar sig ibland uttryck i att det är större betoning på
företagets likviditet. För många analytiker och deras analysmodeller är förmågan att generera
framtida kassaflöden viktig. De tar ofta intäktsutvecklingen som riktmärke och det uppfattas
allt mer väsentligt att kunna uppvisa tillväxt där eftersom det ses som en indikation om
framtida inflöden av kapital. Det innebär att större intresse har riktas mot företagets
intäktssida än vad tidigare styrning gjort. I och med det intresset har bl.a.
kapitalbindningsfrågor åter blivit viktiga. Även timingen i de ekonomiska flödena uppfattas
vara mer väsentligt än tidigare (Lindvall 2001). Likviditet och kapitalbindningens betydelse
ligger i tiden och återigen riktas frågor av cash management karaktär. Cash management
betraktas i ett vidare perspektiv än när begreppet först kom på 1980-talet. Tidigare fokuserade
det mer på enskilda kapitalposter i företaget men nu ser man över hela kapitalstrukturen både
inom företaget och hos leverantörer och kunder (Lindvall 2001).
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Det finns stora skillnader mellan olika branscher ifråga om hur mycket kapital de binder.
Anledningen till att företag binder kapital är att det tar tid från det att företaget gör ett inköp
av en vara till dess att inbetalning från kunden erhålls, under den tiden binder företaget pengar
i omsättningstillgångar. Men en del av den kapitalbindningen finansierats ”automatiskt”
genom de krediter som leverantörerna beviljar (Greve 2009). Att förkorta kassaflödescykeln
ökar företagets lönsamhet. Men en för kort kassaflödescykel kan skada företagets drift och
minska lönsamheten och det gäller att hitta optimala nivåer i lager, kundfordringar och
leverantörskrediter (Nobanee 2009). En empirisk studie av García-Teruel och MartínezSolano, (2007) fann att WCM är speciellt viktigt för små och medelstora företag. Anledningen
till är att majoriteten av företagets tillgångar är omsättningstillgångar och den primära källan
till den externa finansieringen är kortfristiga skulder. Enligt García-Teruel och MartínezSolano (2007)

har tidigare studier funnit att företag finansierar sig själva med

leverantörskrediter när de inte har någon annan källa till finansiering tillgänglig. Vidare
nämner författarna att tidigare studier som gjorts av bl.a. Shin and Soenen (1998) har funnit
att ju kortare kassaflödescykel desto lönsammare var företaget. En annan empirisk studie
gjordes av Deloof (2003) bekräftar att genom att försöka minska antal kundkreditdagar och
minska lagret kan lönsamheten i företaget förbättras. García-Teruel och Martínez-Solano
(2007) poängterar dock att dessa studier fokuserade på stora företag men att en effektiv WCM
är av vikt för små och medelstora företag. Resultatet av García-Teruel och Martínez-Solano,
(2007) empiriska studie påvisar en negativ relation mellan lönsamheten hos små och
medelstora företag och antal kundkreditdagar och dagar i lager. Däremot kan de inte bekräfta
att antal leverantörskreditdagar påverkar avkastningen på kapitalet.

1.2 Problemdiskussion
Likviditet är företagens förmåga att betala sina skulder på kort sikt och ett företags likvida
medel består av bland annat av kontanter, tillgodohavanden på bankkonton och giron samt
kortfristiga placeringar. Ett företag som anses ha god likviditet har en stor del av sina
tillgångar i likvida medel. Att ha god likviditet kan vara en fördel då företag minskar risken
att hamna i betalningssvårigheter (Greve 2009). Motsatsen till god likviditet innebär att en
stor del av företagets tillgångar finns i bundet kapital. En långsiktig placering låser fast
kapitalet och det kan då vara svårt att tillgå sina likvider när dessa behövs. En nackdel med att
ha en god likviditet är att pengar på banken oftast inte ger samma avkastning som långsiktigt
placerade likvider vilket försämrar lönsamheten för företaget. Den avkastning som förloras på
att inte investera pengarna på bästa sätt utgör företagets kostnad för likvida medel(Greve
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2009). Kassaflödet är den del av företagets vinst som motsvaras av rena pengar och är
långsiktigt den absolut viktigaste kapitalkällan. Kan inte företaget generera vinstmedel
kommer också förmågan att amortera på lån och betala nödvändiga kostnader snabbt att
försämras. Till slut blir företagets situation ohållbar och kan leda till att företaget blir
insolvent (Lundén och Ohlsson 2006). Det innebär att företaget saknar likvida medel som
behövs för att betala räkningar, löner, räntor, skatter mm (Lönnkvist 2011). I princip är det
möjligt att omvandla nästan alla tillgångar till pengar genom att de säljs men dessa tillgångar
kan vara svåra att sälja och vissa kanske behövs i den löpande verksamheten. Det är något
som också Lundén och Ohlsson (2006) påpekar är en nödlösning för att skaffa pengar. Visst
kan det kapital som finns i företagets anläggningstillgångar omvandlas till kontanter vilka kan
användas till att betala kortfristiga skulder och räntor samt amortera på lån. Men det är viktigt
enligt Lundén och Ohlsson (2006) att poängtera att den metoden medför bara positiva effekter
så länge som försäljningarna avser tillgångar som inte längre bidrar till företagets lönsamhet.
Det kapital företaget frigör kan användas till att investera i tillgångar som bättre passar i
verksamheten. En bättre idé är att öka lönsamheten och förbättra den ekonomiska ställningen
genom att frigöra kapital som binds i olika omsättningstillgångar. Det kallas för att minska
rörelsekapitalet och ger fördelar som minskade ränteutgifter, högre ränteinkomster och mer
pengar i kassan. Vidare menar Lundén och Ohlsson (2006) att företag som inte kan
självfinansiera sina ersättningsinvesteringar, d.v.s. nyinvesteringar för att den gamla är
förbrukad är i riskzonen för konkurs.
WCM är speciellt viktigt för mindre företag (Padachi 2006) då de är mer begränsade till den
långsiktiga kapitalmarknaden. De förlitar sig mer på varukrediter och kortsiktiga banklån för
att finansiera behoven i företaget. Studier i England och USA har visat på att svag Working
Capital Management och bristande långsiktig finansiering är en primär orsak till att små
företag misslyckas. Vidare menar Padachi (2006) att rörelsekapitalet ska vara viktigt för alla
företag men för mindre företag är de extra viktigt då de är mer känsliga för fluktueringar i
nivån i rörelsekapitalet. Små företag tenderar att ha en hög andel omsättningstillgångar, sämre
likviditet, labilare kassaflöden och de förlitar sig mer på kortsiktig finansiering. För mindre
och växande företag är en effektiv rörelsekapitalstyrning nödvändig för att nå framgång och
överlevnad. Howorth och Westhead (2003) bekräftar också det att de mindre företagen ofta
har större andelar omsättningstillgångar, mindre likvider och förlitar sig mer på kortsiktig
belåning. En del studier antyder att relativt få företag använder sig av grundläggande WCM
rutiner och WC policyn grundar sig mer på subjektiva bedömningar. Dock behöver inte en
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bristande formalisering av detta antyda att företaget drivs sämre. Ett aktivt arbete med WCM
rutiner kan dock vara ett sätt att minska risken för konkurs och för att öka effektiviteten i
företaget.

1.3 Problemformulering
Använder sig mindre och medelstora företag av Working Capital Management? Känner
företagen till begreppet?

1.4 Syfte
Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida mindre företag i Sverige arbetar med WCM i
praktiken och om detta arbete prioriteras hos de mindre företagen.

1.5 Avgränsning
Vi använder inte EU:s definitioner av små och medelstora företag vid urvalet. Kriterierna för
små och medelstora företag har gjorts utifrån Årsredovisningslagens stadgar. Avgränsningen
sker till Aktiebolag inom branscherna trävaru tillverkande och metallindustrin. Teoridelen är
begränsad till att innehålla endast de teorier och modeller som finns med i enkäten.
Uppsatsen tar heller inte hänsyn till så kallade factoringföretag eller annan försäljning av
fakturor som kan vara en stor hjälp för företag att få in pengar från sina kunder. De företag
som använder sig av dessa hjälpmedel binder automatiskt mindre kapital i denna post än
företag som kanske inte använder sig av dessa factoringföretag.
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2 Metod
2.1 Tillvägagångssätt
I val av metod är det forskningsfrågan och syftet med undersökningen som är grunden i det
val av metod som görs. Olika frågeformuleringar kräver olika forskningsansatser (Saunders
Lewis, Thornhill 2007). Enligt Bryman och Bell (2011) utförs en pilotstudie eller en
pilotundersökning innan den riktiga undersökningen genomförs. Det är en förundersökning
för att den kommande undersökningen som helhet ska blir bra. Saunders, Lewis, Thornill
(2007) skriver att pilotstudier är speciellt viktiga då en enkätundersökning genomförs
eftersom de som ställer frågorna inte finns på plats för att räta ut eventuella frågetecken i
frågeställningarna. I en pilotstudie ges möjlighet att rätta till och formulera om frågorna om
det skulle behövas innan den slutgiltiga undersökningen skickas iväg.
Enligt Bryman och Bell (2011) och Saunders Lewis, Thornhill (2007) kan en pilotstudie ha
flera funktioner än att bara vara en fingervisning för hur bra enkätfrågorna är formulerade och
uppbyggda. Den kan också avgöra om frågorna ligger i en bra ordning eller om det finns
någon fråga som många väljer att inte besvara. Genom att analysera svaren i en pilotstudie
kan man se vart det finns frågor som kan skapa problem i ett framtida enkätutskick och göra
något åt det. Vidare skriver Saunders Lewis, Thornhill (2007) att studien bör användas till att
undersöka hur lång tid det tog att genomföra enkäten samt ge utrymme för åsikter och andra
kommentaren på den. Förutom detta så ger pilotstudien forskaren både rutin och vana inför
den kommande undersökningen enligt Bryman och Bell (2011). Samma population som
tänkts användas i den senare undersökningen bör inte användas i pilotstudien. Detta då det
kan uppstå skevhet i representativiteten(Bryman och Bell 2011).

2.2 Vetenskaplig ansats
2.2.1 Positivism och hermeneutik
Dessa två är de vetenskapliga huvudinriktningarna. Positivismen har sitt ursprung i
naturvetenskapen och den kännetecknas av en önskan att bygga upp en säker kunskap. Enligt
den vetenskapen har vi människor två källor till kunskap och det är det vi kan iaktta med våra
sinnen dvs. den empiriska kunskapen som våra fem sinnen låter oss se. Den andra kunskapen
är det vi kan räkna ut med vår logik. De fakta vi får ska vi på ett logiskt sätt dra slutsatser
ifrån och vi ska kvantifiera våra fakta som sedan ska behandlas statistiskt för att kunna dra
generella slutsatser ifrån dem(Thurèn 2007).
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Hermeneutiken handlar om att förstå och inte bara att begripa intellektuellt (Thurèn 2007).
Hermeneutiken kännetecknas av att tolkningar görs utifrån att vi förstår andra människor och
detta förekommer mest inom humanvetenskaperna men också inom de mer samhällsinriktade
ämnena. När något tolkas är det viktigt att sätta in det som tolkas i rätt sammanhang.
Hermeneutiks tolkning är viktig då forskaren vill förstå människor, deras handlingar och
resultatet av människors handlande.
Denna uppsats utgår från hermeneutiken då den tolkar de data som samlas in på ett kvalitativt
sätt även om de data vi insamlar till största delen består av kvantitativa data.
2.2.2 Deduktion och induktion
Med en deduktiv metod utvecklas en eller flera teorier och en eller flera hypoteser framställs
som sedan prövas i empirin. Deduktion är mer vanligt i samband med en positivistisk inriktad
studie. Med hjälp av den deduktiva metoden vill forskaren förklara orsaks-samband mellan
variabler. Det som också är karaktäristiskt för den deduktiva metoden är generaliserbarhet
dvs. för att kunna säkerställa statistiskt att resultatet går att generalisera på hela populationen
måste urvalet vara tillräckligt stort för att vara representativt(Saunders, Lewis, Thornill 2007).
Väljer forskaren istället att använda sig av den induktiva metoden insamlas data och nya
teorier utvecklas med stöd av det empiriska material som erhållits (Saunders, Lewis, Thornhill
2007).
Vid induktion kopplas empiri till befintlig teori då generaliserbara slutsatser dras utifrån
observationerna (Bryman och Bell 2011). Styrkan med den induktiva metoden är att en
djupare förståelse kan skapas. Forskare som tillämpar denna metod använder sig ofta av
kvalitativa data och använder ofta olika metoder för att kunna se på problemen ur olika
infallsvinklar (Saunders, Lewis, Thornhill 2007). Vidare menar Saunders, Lewis, Thornhill
(2007) att vid val av metod är det forskningsämnet och hur mycket befintlig information som
ligger till grund för val av metod. Finns det många befintliga teorier om forskningsämnet är
en deduktiv metod lämplig om det däremot är bristfälligt lämpar sig den induktiva bättre.
Den här uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats. Teorier från litteraturen och vetenskapliga
artiklar har används som ramverk för utformningen av det empiriska materialet. Bristen på
kunskap inom WCM-området har skapat en nyfikenhet vilket har lett till en utgångspunkt i de
befintliga teorierna och begreppen.
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2.3 Vetenskaplig metod
2.3.1 Kvantitativ och kvalitativ forskningsansats
Om forskaren vill ange frekvenser ska en kvantitativ forskning utföras vilket leder till att
datamaterialet som insamlas redovisas i siffror (Trost 2007). När det gäller frågor av
karaktären hur, vad, var, hur mycket och hur många är den forskningsmetoden lämplig.
Survey undersökningen används ofta i explorativa och deskriptiva undersökningar. Med hjälp
av survey undersökningen samlas kvantitativa data in som sedan kan analyseras
kvantitativt(Saunders, Lewis, Thornhill 2007).
Kvalitativ forskning innebär att tyngden läggs på ord istället för på siffror vid insamling och
analys av data. En kvalitativ studie kan tillämpas om forskaren är intresserad av att till
exempel vill skapa en förståelse för hur individer resonerar och reagerar(Trost 2007)
Denna uppsats har ett explorativt syfte då den avser att utforska hur arbetet med WCM
prioriteras i den dagliga verksamheten inom företagen. En sådan studie är värdefull när
forskaren vill få insikt om ett problem och när det råder osäkerhet över hur pass brett
problemet är (Saunders, Lewis, Thornhill 2007). Som tidigare nämnts bör en kvantitativ
studie utföras vid undersökningar av hur vanligt något är, men om mönster vill utrönas och
skapa förståelse är en kvalitativ studie bättre (Trost 2007). Datainsamlingen till den här
uppsatsen består till mesta del av frågeställningar som redovisas i siffror men den innehåller
även öppna frågor. Då urvalsramen ej är representativ för populationen kommer inga
generaliserbara slutsatser dras utifrån empirin. En kvantitativ undersökning är därför inte
aktuell däremot är avsikten att kunna utröna mönster på ett kvalitativt vis utifrån resultaten av
enkätsvaren.

2.4 Datainsamling
2.4.1 Primär och sekundär data
Primärdata definieras som data som insamlas enbart till den undersökning eller forskning som
forskaren arbetar med vid tillfället. Empiri som erhålls från enkäter är primärdata (Bryman
och Bell 2011). Sekundärdata är data som ursprungligen är ansamlad för ett annat syfte. Den
litteratur och de artiklar som har använts i teoridelen kommer således från sekundärdata.
Fördelen med sekundärdata är exempelvis att den tar mycket mindre tid och pengar att få fram
i förhållande till primärdata och det kan vara mycket värdefullt att jämföra sina egna resultat
med den (Saunders, Thornhill, Lewis 2007). Bryman och Bell (2011) skriver att forskaren kan
ta del av data av hög kvalité med ett bra och representativt urval genom att använda sig av
7

sekundärdata och att det dessutom ger mer tid för analys när inte så mycket tid vigs åt
datainsamling. Litteraturen som använts i denna uppsats har erhållits genom att söka på
bibliotek men även genom att leta hos olika bokhandlare. En del av litteraturen har även
erhållits utifrån tips och råd från handledare. De vetenskapliga artiklarna har funnits på
ssrn.com och på Högskolans i Gävles sökmotor Discovery.
2.4.2 Urval
Det finns två olika sorters urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhets urval.
Sannolikhetsurval

är

ofta

förknippade

med

enkätundersökningar

medans

icke-

sannolikhetsurval passar bättre vid till exempel då en mindre grupp eller är relevanta eller
sitter på information om en viss fråga (Saunders, Lewis, Thornhill 2007). I denna
undersökning är det ett sannolikhetsurval som utförts även om detta inte gett ett representativt
urval att dra kvantitativa slutsatser från.
Årsredovisningslagens definition av små företag har använts vid urvalet och därmed kommer
inte EU:s definition av små och medelstora företag användas i detta urval. Enligt ÅRL 1 kap
3§ p4 är ett större företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner.
Urvalet har insamlats från www.allabolag.se. Jämförelsen mellan två olika branscher ämnas
och då har urvalet utförts så som följer.
Län: Gävleborg och Dalarna
Bransch: Tillverkning och industri
Verksamhet: Urval 1: Metallindustri, Urval 2: Trävaror, tillverkning
Omsättning (tkr): 10 000 - 49 999 samt 50 000 – 499 999
Bolagsform: Aktiebolag
Urval har gjorts utifrån dessa kriterier och bolag som har inlett konkurs har tagits bort.
Följande urvalsram har erhållits:
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Metallindustrier

93st

Trävaror, tillverkande

51st

För att göra ett slutgiltigt urval har ett obundet slumpmässigt urval använts. Tekniken bygger
på att varje företag i populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet (Bryman och
Bell 2011). En variant av obundet slumpmässigt urval har använts, ett systematiskt urval, då
urvalet av företag har erhållits utan användningen av en slumptalstabell. Innan urvalet började
så säkerställdes att företagen var listade utan någon inbördes ordning (Bryman och Bell
2011).
Till företagen i kategorin Metallindustrier drogs ett slumpmässigt nummer mellan 1 och 94 till
vart och ett av företagen varav enkäten skickades till nummer 1-40. Till företagen i kategorin
Trävaror, tillverkande lottades ett slumpmässigt nummer mellan 1 och 51 till vart och ett av
företagen varav enkäten skickades till nummer 1-40.
2.4.3 Bortfallsanalys
Eftersom detta är en kvalitativ undersökning som inte kräver ett representativt underlag så
görs ingen bortfallsanalys. Svarsfrekvensen var 22,5% i branschen trävaru, tillverkande och
25% i metallindustrin.
2.4.4 Databearbetning
Enkäten består till största delen av kategorifrågor och datamaterialet som insamlas består av
kvantitativ data. Som ett led i den kvalitativa forskningen ska det kvantitativa materialet
samlas in och tolkas kvalitativt då urvalet inte kan sägas vara representativt för populationen.
En Univariat analys innebär analys av en variabel i taget. Om nominal-och ordinalvariabler
används är stapeldiagram och cirkeldiagram de två lättaste presentationerna att genomföra
(Bryman och Bell 2011). Ordinalvariabler är variabler vars kategorier kan rangordnas men
avstånden mellan dessa kategorier är inte desamma överallt. Nominalvariabler är variabler
vars kategorier inte kan rangordnas. En del av de diagram som erhålls kommer att ligga som
en bilaga men vissa kommer att finnas med i analysdelen och analyseras kvalitativt i den
löpande texten i empiridelen.
Enligt Saunders, Thornhill, Lewis (2007) finns det olika strategier att analysera det
datamaterial som har insamlats. Vissa av dessa är mer strukturerade än andra. En del arbetsätt
att analysera det kvalitativa datamaterialet är mer formella än andra sätt. Enligt Saunders,
Lewis, Thornhill (2007) kan datamaterialet delas upp i kategorier vilket då ger en struktur för
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att organisera och analysera materialet. Identifikationen av dessa kategorier grundar sig på
syftet med forskningen utifrån forskningsfrågan. Det går att kategorisera materialet utifrån
bl.a. termer från det materialet som erhållits eller kategorier från termer som härleds från den
teoretiska referensramen. Det som är av vikt är att dessa kategorier är välstrukturerade och ett
analytiskt ramverk för att göra en bra analys. Dessa kategorier ska ha två aspekter, den interna
aspekten som innebär att kategorierna måste vara meningsfulla i relation till de data som
erhållits och den externa aspekten betyder att de måste vare relevanta till de andra
kategorierna. Den empiriska delen kommer att kategoriseras utifrån den teoretiska
referensramen. De öppna frågorna presenteras och analyseras var för sig.

2.5 Tillförlitlighet
En hög reliabilitet innebär att arbetet är tillförlitligt och att samma resultat och slutsatser
skulle dras igen om samma undersökning repeterades. Vid kvantitativa studier blir detta
begrepp ofta aktuellt då en sådan forskningsansats är intresserad av huruvida ett mått är stabilt
eller ej. Om ett test vid ett flertal upprepade försök inte ger liknande resultat upplevs inte
testet vara reliabelt. Själva idén med reliabilitet bygger på kvantitativa studier där värden
anges på variabler. En mätning som är standardiserad som vid kvantitativa studier har hög
reliabilitet. Den kvalitativa studien har låg standardisering och därför är det lämpligare att
prata om trovärdighet (Trost 2007). En diskussion om huruvida dessa egenskaper är viktiga
eller inte när det gäller kvalitativ forskning har förts fram. Olika forskare har tagit lika
ståndpunkt när det gäller detta. Diskussionen grundar sig i att resultaten i en kvantitativ
forskning inte kan jämföras på samma vis som i en kvalitativ forskning då det oftast inte går
att räkna om till procent eller antal då empirin är baserad på människors känslor och tankar.
Det är då svårt att få samma resultat om undersökningen genomför två gånger, men det gör
inte resultatet av undersökningen mindre viktigt (Bryman och Bell 2011). Uppsatsen är en
kvalitativ studie och då är begreppet trovärdighet mer lämpligt att använda.
Validitet är i flera avseenden det viktigaste forskningskriteriet och begreppen intern-och
extern validitet är aktuella. Den interna validiteten har med kausaliteten att göra om t.ex. om
två variabler har ett kausalt samband mellan varandra. Den externa validiteten handlar hur
resultaten kan generaliseras utifrån den forskningsansats som gjorts. Den externa validiteten
beror mycket på om ett representativt urval har erhållits (Bryman och Bell 2011)
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2.6 Källkritik
Enligt Eriksson och Wiedersheim (2008) kan fyra källkritiska kriterier användas vid
bedömningen av källor. De är samtidskrav, som innebär att information som återges nära inpå
att den uppstått är mera pålitlig än något som återberättas en lång tid efter att det har skett. En
annan är tendenskritik där undersöks om den som lämnar informationen har några egna
intressen i frågan. För att undersöka om två källor som anger samma sak är oberoende av
varandra görs en beroendekritik, det sista kriteriet är äkthet är som det låter en kontroll av
källans äkthet. Dessa kriterier utgör grunden vid bedömningen av källor. Med utgångspunkt i
kriteriet äkthet kan allabolag.se ifrågasättas och är troligtvis inte en lika säker källa som till
exempel Statiska Central Byrån och även bristen i kontroll över vilka det är som besvarar
enkäterna när ett webbaserat formulär används. Det finns enligt Bryman och Bell (2011) en
del nackdelar med enkäter som att säkerheten i vem som fyller i enkäten eller att
uppföljningsfrågor inte kan ställas. Vilket kan innebära att all relevant information som
respondenten sitter inne på faller bort.
2.7 Metodkritik
Enligt Trost (2007) finns det risk för lägre svarsfrekvens med web-enkäten än om den skickas
med post. Det finns olika orsaker till det som exempelvis att ett mejl lättare glöms bort och de
påminnelser som skickas ut kan upplevas som mera tjatigt än om det kommer med post. Trost
(2007) skriver vidare att ytterligare orsaker till låg svarsfrekvens kan vara felaktiga
mejladresser och att mejlet inte alltid når mottagen på grund av skräp-postfilter. Nackdelarna
med sekundärdata är att den kan svår att få tag på eller att den inte alltid är aktuell samt att
dess syfte inte alltid matchar den egna forskningsfrågan (Saunders, Thornhill, Lewis 2007).
Sekundärdatans reliabilitet och validitet ska också hållas i åtanke när information söks
(Saunders, Thornhill, Lewis 2007). En nackdel med öppna frågor i enkäter är att de kan vara
svåra att koda och de kan vara mycket tidskrävande att tolka. En öppen fråga är i många fall
inte tillräckligt specificerad för att kunna ge jämförbara svar. En mera positiv egenskap är att
de lämnar utrymme för ovanliga och överraskande svar och de kan ibland leda forskaren till
nya områden att utforska (Bryman och Bell 2011). Det går att dra slutsatser av resultaten
utifrån företagen som deltog i denna studie dock är dessa inte generella utifrån populationen
då urvalsgruppen i denna undersökning var för liten.
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3 Teoretisk referensram
I denna del beskrivs de teorier som ligger till grund för den empiriska insamlingen som gjorts.
Denna del berör begreppen rörelsekapital, nyckeltal, kassaflödesanalys, kassaflödescykeln,
likviditetsbudget, matchningsprincipen, Cash Management och Just in Time/lean production.

3.1 Rörelsekapital
Beräkningen av rörelsekapital startade när företagen började skilja på fast och rörligt kapital i
början av 1900-talet. Från början var det fasta kapitalet pengar som de betalat ”en gång för
alltid” medans den rörliga definierades som lager i rörelse inom företaget (Schroeder och
Clark 1998, s.326). På 1940-talen hade begreppet rörelsekapital blivit etablerat även om det
rådde oenighet om de kortfristiga tillgångarna skulle definieras utefter om det kunde
omvandlas till likvider eller om det skulle omvandlas till likvider. 1-årsregeln hade vid den
här tidpunkten avgörandet om tillgången var kortfristig eller inte (Schroeder och Clark 1998).
Schroeder och Clark, s.327 (1998) skriver vidare att en medlem i American Institute of
Certified Public Accountants föreslog att verksamhetscykeln istället skulle användas för att
avgöra om en tillgång var lång eller kortfristig då han ansåg att till exempel lagrets
omsättningshastighet kan vara längre än ett år. 1947 publicerades en ny definition av
kortfristiga tillgångar i rörelsekapitalet som står sig än idag.
Schroeder och Clark (1998) menar att även fast beräkningen av rörelsekapitalet har setts som
en lämplig strategi under en lång tid så är den inte felfri. De skriver vidare att de ser tre
potentiella problem. Den första är att de olika delarna av rörelsekapitalet mäts på ett
inkonsekvent sätt, det andra är att det råder delad mening om vad som ska tas med i
beräkningen och det sista problemet uppges vara att betydelsen av olika nyckelord kan tolkas
olika från fall till fall.
Som tidigare nämnts är rörelsekapitalet omsättningstillgångar-kortfristiga skulder.
Till omsättningstillgångar räknas lager, kundfordringar, kortfristiga placeringar och kassa
bank. Till kortfristiga skulder räknas leverantörskrediter och övriga kortfristiga lån.
Kapitalbindningen i företaget minskas om företaget har större kortfristiga skulder än
omsättningstillgångar(Greve 2009). Olika branscher binder olika mycket rörelsekapital men
för många företag är rörelsekapitalet en hög andel av det totala kapitalet (Greve 2009).
Storleken på rörelsekapitalen ligger nästan aldrig på en och samma nivå utan den påverkas
enligt

Greve

(2003)

av

prisfluktuationer,
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otakt

i

in

och

utbetalningar

samt

omsättningsförändringar, det sistnämnda då rörelsekapitalets storlek följer förändringen i
omsättningens storlek proportionerligt.
För att göra en prognos av hur mycket kapital som kan komma att behövas så kan en
beräkning göras för varje produkt som företaget producerar. I den stund som den färdiga
produkten levereras ut från företaget så är kapitalbindningen lika stor som summan av alla
utbetalningar och kostnader som kan hänföras till produkten. Detta kan vara till exempel
direkt material kostnad, tillverkningsomkostnader och moms. När kunden sedan betalar för
produkten så frigörs allt det bundna kapitalet. En längre kredittid hos leverantören och en
kortare kredittid hos kunden förkortar tiden som företaget binder upp denna summa.
Rörelsekapitalet hos företaget är den totala summan av sådana aktiviteter (Greve 2003).
En av anledningarna till att det är speciellt viktigt för de mindre företagen att ha en effektiv
rörelsekapitalstyrning är att den största andelen av tillgångar är omsättningstillgångar. Den
primära källan till den externa finansieringen är kortfristiga skulder (García-Teruel och
Martínez-Solano 2007).
3.1.1 Lager
Lagret utgör vanligtvis en stor del av rörelsekapitalet och den har dessutom en stor påverkan
på bruttovinsten. Detta gör värderingen av lagret väldigt viktigt. När lagret ska värderas bör
det förutom att se till hur stor mängd varor som finns på lager även tas hänsyn till eventuella
förändringar på marknadsvärdet. (Schroeder och Clark 1998). Termen lager innebär varor
som ligger inom den normala verksamhetens ramar (Henriksen och van Breda 1991).
3.1.2 Kundfordringar
Det ideala för ett företag skulle vara att sälja sina varor och tjänster bara i utbyte mot
kontanter men det sker väldigt sällan i verkligheten. Det innebär att en stor del av företagets
tillgångar i balansräkningen är uppbundna i kundfordringar och det måste vara noggrant när
dessa ska värderas för att ge en rättvis bild av företaget och inte missleda läsaren. Både den
förväntade summan och datumet för inbetalningen måste tas i beaktning när man värderar
fordringen och eventuella nedskrivningar eller förluster ska bokföras bort (Schroeder och
Clark 1998).
3.1.3 Leverantörsskulder
Denna post brukar inte medföra några svårigheter att beräkna då den bygger på redan gjorda
köp till bestämda kostnader och redan överenskomna betalningsdatum (Schroeder och Clark
1998).
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3.2 Nyckeltal
En likvid tillgång karaktäriseras av att den lätt kan omvandlas till likvida medel. En
likviditetsanalys hjälper företaget att se huruvida de kan betala sina skulder som har en löptid
på ett år. Genom att jämföra omsättningstillgångar med kortfristiga skulder ser företaget bättre
vilken förmåga de har att infria sina kortfristiga åtaganden på ett effektivare sätt (Greve
2009).
Balanslikviditet= omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder
Enligt Preve & Sarria-Allende (2010) finns det ingen ”rätt siffra” på detta nyckeltal. De
menar att nyckeltalet kan användas genom att jämföra företagets historiska nyckeltal eller
som en jämförelse med andra företag inom samma bransch. Lönnkvist (2011) och
Greve(2009) menar dock att företag som har kassalikviditet eller balanslikviditet under eller
strax över 1,0 är i riskzonen för likviditetsbrist. Dock menar Greve(2009) att om kvoten är 1
behöver det inte betyda att företaget kan betala sina kortfristiga skulder. Detta då dessa kanske
faller till betalning de närmsta dagarna men kunderna kanske inte behöver betala sina fakturor
först om några månader. Balanslikviditeten nämner Greve (2009) att en tumregel är 1,5–2.0.
Ett tillverkande företag har möjligheten att avveckla lagret och då används nyckeltalet
balanslikviditet (Lönnkvist 2011).
Kassalikviditet= omsättningstillgångar-lager/ kortfristiga skulder
Detta är ett annat vanligt nyckeltal men nyckeltalens användningsområde skiljer sig beroende
på branschtillhörighet. Nyckeltalet kassalikviditet är mer anpassat för handelsföretag då de
inte kan göra drastiska minskningar av sitt lager då det kan leda till störningar i verksamheten
då en del av affärsiden är att ha ett lager som kunderna efterfrågar (Lönnkvist 2011).
Både Nobanee (2009)och Samiloglu & Demirgunes (2008) poängterar att nyckeltal för
mätning av likviditet som kassalikviditet och balanslikviditet är statiska och traditionella.
Mätning med dessa kan leda till felbedömningar i värderingen av ett företags likviditet.
Vidare menar Samiloglu och Demirgunes (2008) att likviditeten som en funktion av
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är viktiga faktorer vid bedömningen av WC
policyn i företaget och deras indikation på företagets förmåga att generera likvida medel vid
behov. Nyckeltalen kassalikviditet och balanslikviditet kan inte ge den detaljerade och den
riktiga informationen om effektiviteten av WCM men det kan däremot kassaflödescykeln göra
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på ett mer tillförlitligt sätt. Greve (2003) bekräftar också det då han menar att dessa nyckeltal
som mäter likviditeten kan användas vid den interna styrningen av företaget. Men även andra
intressenter kan räkna fram dessa kvoter genom att titta i företagets balansräkning. Men som
andra författare även påpekat finns det en nackdel med dessa mått då de är statiska då de utgår
från balansräkningen. Greve (2003) menar att en mer rättvis bild erhålls genom att studera
betalningsflöden över tiden.
Greve (2009) skriver att ur lönsamhetssynpunkt är det av vikt att företag binder så lite kapital
som möjligt i likvida medel. Ska företaget ha en välfungerande likviditetsstyrning bör det
också finnas tillräckligt med pengar i kassan för att hantera oförväntade händelser och för att
det inte ska ge upphov till likviditetsproblem i företaget. En av anledningarna till att företag
binder kapital är att det tar tid ifrån att ett företag gör ett inköp av en vara som kan vara färdig
eller inte tills det att betalning erhålls från kunden. Den tiden det tar från inköp till betalning
av kund binds pengar i omsättningstillgångar. Ofta leder en ökning av omsättningstillgångar
till att rörelsekapitalet ökar. Vilket inte alltid är av godo då ökad fakturering leder till ökade
kundfordringar, lagret blir större och leverantörsskulderna ökar. Det är av vikt att företag
löpande kontrollerar sitt rörelsekapital så att det inte ökar snabbare än försäljningen då det kan
leda till problem pga av ökad kapitalbindning. Ett företag som är snabbväxande kan få
svårigheter att kontrollera tillväxten i rörelsekapital. Det är inte ovanligt att företag som är
snabbväxande får problem med likviditeten just pga av att rörelsekapitalet ökar för snabbt
(Johansson et al 2010). Kapitalbindning är något företag kan styra och ett annat nyckeltal som
används för styrning av rörelsekapital är.
Genomsnittlig betalningstid kunder= kundfordringar* 365/ omsättning * 1,25
1,25 avser momsen som måste tas med då kundfordringar är inklusive moms men det är inte
omsättningen i Resultaträkningen. Greve (2009) skriver att det är missvisande att göra enstaka
avläsningar gällande kundfordringar. Det är därför bättre att använda ett genomsnittsvärde för
att få fram ett mer representativt belopp. Detta nyckeltal är ett vägt genomsnittsmått då olika
kunder kan ha olika kredittider. Om ett företag önskar minska kapitalbindningen i
kundfordringar kan målet formuleras som en längsta tillåtna betalningstid. Företaget kan
således jämföra detta tal med verkliga betalningstiden för att se graden av måluppfyllelse.
Lönnkvist (2011) poängterar att det är pessimistiskt att enbart räkna med befintliga likvida
medel då kundfordringar troligtvis blir pengar om en dryg månad och dessa fakturor kan
också säljas till factoring företag. Kortfristiga placeringar kan avyttras och även de upplupna
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intäkterna och förutbetalda kostnaderna ger likvida medel inom kommande framtid. Det
Lönnkvist (2011) belyser är ett problem bland omsättningstillgångarna är hur varulagret kan
omvandlas till likvida medel. Han nämner skillnader mellan tillverkande företag som kan göra
minskningar i sin lagerhållning mot handelsföretag där lagerhållningen och att kunna
tillmötesgå det kunden efterfrågar är en del av affärsiden.
Lagret kan analyseras på samma sätt och här anser Greve (2009) att ibland kan en uppgift om
genomsnittlig lagringstid vara mer upplysande vilket också Preve och Sarria-Allende (2010)
bekräftar.
Genomsnittlig lagringstid= genomsnittslager*365/omsättning
Enligt Greve (2009) är det viktigt att ha i åtanke att det finns många förklaringar till att
företag håller ett lager. Dessa olika orsaker är olika från företag till företag och ska en analys
av kapitalbindningen göras är det av vikt att skilja mellan olika typer av lager då det är flera
olika faktorer som ligger till grund för hur mycket kapital ett företag binder. Ibland kan det
också vara av vikt att analysera kapitalbindningen för enskilda artikel-eller varugrupper.
Genomsnittlig leverantörskredittid= leverantörsskulder/kostnad sålda varor *365
Enligt Grevé (2009) ska även momsen läggas till på posten kostnad sålda varor för att få ett
riktigt resultat. Leverantörskrediten finansierar en del av kapitalbindningen i ett företag. En
längre kredittid hos sina leverantörer gör att en större del av kapitalbindningen finansieras
med sina kortfristiga skulder (Grevé 2009). Rafuse (1996) menar dock att små företag som
försöker försena betalningen till kreditgivare löper risk att skada sitt företag. Relationen
mellan leverantör och kund blir skadad när företag tillämpar dessa strategier. Rafuse (1996)
skriver att det är bättre att istället fokusera på strategier som är baserade på ”Lean supply
chain”. Då grundkärnan i en modern värdekedja är att etablera en god leverantör och kund
relation för att effektivisera rörelsekapitalet i företaget.
Ett annat nyckeltal är rörelsekapital/nettoomsättning
Greve (2009) nämner att ofta använder sig företag av en tumregel att kassan bör uppgå till en
viss procent av omsättningen men att de också kan använda sig av nyckeltalen som tidigare
nämnts.
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3.3 Kassaflödesanalys
Vikten av ett företags in- och utflöden av likvida medel är stor för investerare och
kreditgivare. Enligt Schroeder och Clark (1998) finns det tre starka anledningar till att ha en
tydlig beskrivning av sitt kassaflöde. Den första är för att visa hur bra förtaget är på att betala
sina kortfristiga skulder, alltså visa hur bra likviditet företaget har. Den andra anledningen är
för att visa företagets förmåga att betala sina långsiktiga skulder i tid. Det i sin tur skvallrar
om företagets förmåga att få lån för framtida investeringar. Den tredje anledningen till att
investerarna vill se en kassaflödesanalys är enligt Schroeder och Clark (1998) för att de vill se
hur pass ekonomiskt flexibelt ett företag är. Ekonomisk flexibilitet innebär att företaget kan
skapa en marknadsmässig fördel genom att ha möjligheten hänga med på lönsamma trender
och tillfällen som uppstår samt att företaget snabbt ska kunna ta sig ur en eventuell kris eller
nödsituation. Ett företag som har för stor del av sina likvider uppbundna i långsiktiga
investeringar har svårt att få loss dessa snabbt om det behövs vilket i sin tur kan få ödesdigra
konsekvenser.
Tillsammans med övriga finansiella rapporter som resultaträkning och balansräkning är
kassaflödesrapporten användbar som underlag för att göra en bedömning av hur företagets
kassaflöde kan komma att se ut i framtiden. Vidare stadgar RR 7 att det kan vara en bra grund
om en bedömning av företagets förmåga att generera de likvida medel som krävs för att driva
verksamheten vidare, återbetala lån och andra förpliktelser. Detta är oberoende av vilken slags
verksamhet företaget driver. Kassaflödesanalysen delas upp i tre kategorier vilka presenteras
nedan.
3.3.1 Den löpande verksamheten
Till den löpande verksamheten hänförs betalningar som har stor betydelse då det gäller att
bedöma företagets förmåga att generera likvida medel som krävs för att säkerställa företagets
löpande verksamhet. En ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten kan t.ex
erhållas genom att förkorta kundernas kredittider, effektivisera faktureringsrutinerna, förbättra
inköpsrutinerna och produktplaneringen samt sälja ut produkter som inte längre efterfrågas för
att minska lagret(Greve 2009).
3.3.2 Investeringsverksamheten
De kassaflöden som redovisas här ger upplysning om i vilken omfattning utbetalning har skett
för resurser som är avsedda att ge företaget framtida intäkter.
För att förbättra flödet från investeringsverksamheten kan företaget hyra eller leasa lokaler
och anläggningstillgångar istället för äga dem(Greve 2009).
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3.3.3 Finansieringsverksamheten
Kassaflöden inom denna del ska ge information om hur mycket anspråk kreditgivarna har på
framtida kassaflöden. Lika viktigt som det är att frigöra likvider om företaget har dålig
likviditet är det att investera om företaget har överskott av likvida medel. Detta för att få en
bättre avkastning. Återbetalning av lån kan också minska räntebördan (Greve 2009).
Förmågan att analysera och använda sin kassaflödesanalys är därför av vikt för ett företag.

3.4 Verksamhets- och kassaflödescykeln
Verksamhetscykeln är den tid som går mellan utgiften för inköp av produkter och varor och
inbetalningen från en försäljning av det samma (Lantz 2003). Enligt Brownlee et.al (2001)
används denna cykel av såväl tillverkande företag som grossistföretag och cykeln sträcker sig
ofta över en mindre period än ett år. För byggföretagen kan verksamhetscykeln dock sträcka
sig över perioder som är längre än ett år. Verksamhetscykeln tar hänsyn till de flöden som
kommer ifrån kundfodringar och lager men den tar den inte med leverantörsskulderna i sin
cykel.
Nobanee (2009) skriver att effektiviteten i ett företags WCM bygger på att så fort som möjligt
få in pengar för sin försäljning samtidigt som utbetalningar förlängs så länge som det går.
Denna period som binder faktiska likvider kallas kassaflödescykel(Lantz 2003). Nobanee
(2009) anser därför att kassaflödescykeln som bygger på verksamhetscykeln, bör användas
när det kommer till att effektivisera rörelsekapitalet i verksamheten.
För att få fram kassaflödescykeln så beräknas först verksamhetscykeln. Verksamhetscykeln
fås genom att lägga ihop lagerperioden (L/KSV*365) med kundfodringsperioden
(KF/O*365). För att få kassaflödescykeln tas sedan verksamhetscykeln och subtraherar
Leverantörsskuldperioden (LS/KSV*365)(Lantz 2003).
Ett sätt att minska rörelsekapitalbehovet är genom att försöka förkorta denna cykel.
Kassaflödescykeln mäter hur lång tid det tar för en vara som hamnar i lager till dess att den
genererar ett inflöde av likvida medel(Preve och Sarria-Allende 2010).
Preve och Sarria-Allende (2010) skriver vidare att ett företag kan förutspå och bedöma sina
likvida behov genom att se till det likvida in- och utflödet samt ränteläget. Vidare anser de att
hänsyn måste tas till Kassaflödescykeln när de gör sin bedömning.
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Källa: Preve & Sarria-Allende 2010, s.68
Lazaridis och Tryfonidis (2006) skriver liksom Lantz (2003) att kassaflödescykeln är
uppbyggd av tre olika delar; lager, kundfodringar och leverantörsskulder och det går att
hantera dessa på olika sätt för att maximera ett företags lönsamhet och tillväxt. Att till
exempel minska kundfordringsperioden och förlänga leverantörskredittiderna leder till att
cykeln förkortas. (Lantz 2003). Det traditionella synsättet är att en kortare kassaflödescykel
leder till en ökad lönsamhet då antalet dagar som binder upp pengarna minskar. (Nobanee
2009). Eftersom kassaflödescykeln bara tar hänsyn till den tid som likviderna är bundna i
cykeln och inte mängden av kapital som är bundet så skriver Nobanee (2009) att en
genomsnittlig kassaflödescykel är ett alternativ till den traditionella cykeln då den tar hänsyn
till både timing och medel. Det finns även en tredje variant utöver den traditionella och den
genomsnittliga kassaflödescykeln. Den är i stort sätt den samma som de andra men den
beräknas på de olika delarna av kassaflödescykeln procentuelladel av försäljningen istället.
Denna metod ska vara bättre på att mäta effektiviteten av rörelsekapitalet än de föregående
två då det anger hur många dagars försäljning man bör kunna finansiera att hitta en bra nivå
på sitt rörelsekapital (Nobanee 2009).

3.5 Cash Management
Cash Management handlar om att se över hela kapitalstrukturen både internt men också
externt mot leverantörer och kunder (Lindvall 2001). Detta berör det kortsiktiga finansiella
arbetet då det är just de kortsiktiga finansiella posterna som används vid beräkningarna
(Hillier et. Al.2010). Lantz (2003) skriver att Cash Management är det praktiska arbetet med
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att förlänga leverantörskredittider och att förkorta kundkredittiderna. Det arbetet är av vikt för
att få en bättre balans mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och det leder till
att det kapital som är bundet kan komma till bättre användning. Hillier et. Al.(2010) nämner
att ett sätt att tillgodose transaktionskostnader så som löner och skatter är att ha en
likviditetsbuffert. Det i sin tur innebär att företaget klarar av att betala de löpande
kostnaderna. Detta arbete förenklas med hjälp av en likviditetsbudget (Lantz 2003)
Preve och Sarria-Allende (2010)beskriver att företag kan ha olika motiv för att hålla kvar
likvida medel i företaget. Dessa är
•

Transaktionsmotivet: Likvida medel behövs för att löpande betala generella utgifter,
löner och inköp till företaget. Här kan Baumol modellen vara till hjälp för att fastställa
vilken nivå kassabehållningen ska ligga på i företaget. Den grundläggande tanken med
modellen är att företaget behöver likvida medel för att driva företaget.

Baumol modellen

Källa: http://www.themanagementor.com/enlightenmentorareas/finance/cfa/baumols_model.htm
Förklaring:

Baumol-modellen

används

för

att

bestämma

en

effektiv

nivå

på

kassabehållningen. Modellen tar fram värdet genom att finna ett medelvärde på ingångs- och
slutnivån i kassan (Hillier et al, 2010).
•

Försiktighetsmotivet: Företaget vill hålla kvar likvida medel för att säkra sig mot
oförväntade händelser eller för att klara fluktueringar i kassaflödet. En analys av detta
motiv kan Miller and Orr modellen hjälpa till med som bygger på Baumol idén. Miller
and Orr modellen anger en övre respektive nedre gräns där fluktueringar i kassaflödet
får svänga.
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Miller-Orr modellen

Källa: Hillier et al, 2010 s.750
Eftersom ett företags in- och utbetalningar inte överensstämmer med varandra från dag till
dag så kan Miller – Orr modellen liksom Baumol modellen hjälpa till att hitta en balans i
mängden likvida medel som bör finnas till hands i företaget. På bilden är denna nivå markerad
med Z. Inbetalningar minus utbetalningar används som utgångspunkt för modellen (Hillier et
al, 2010).
•

Spekulativmotivet: Företaget kan vilja hålla kvar likvida medel för att kunna göra
positiva investeringar eller producera varor/tjänster som kan leda till vinst i företaget.

Preve och Sarria-Allende (2010) nämner vidare att dessa olika motiv för att hålla likvida
medel kvar i företaget är utmärkande för företag som bla är mindre, har mer svängningar i
kassaflödet och har en svag relation till finansiella banker.
Ferreira och Vilela (2003) nämner att tidigare empiriska undersökningar gjorts som visat att
företag med starka tillväxtmöjligheter, högre affärsrisk och mindre storlek höll mer likvida
medel än andra företagen som ofta hade bättre kontakt med den finansiella marknaden. Vidare
nämner de att bevis också framkommit att framgångsrika företag håller ett överskott av
likvida medel för att försäkra sig om att de kan fortsätta att investera när kassaflödet är sämre.
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3.6 Likviditetsbudget
Det är sällan som ett företags in- och utbetalningar flyter på ett optimalt vis. Det sker
oförutsedda inköp och kunderna betalar kanske inte sina fakturor i tid, det finns många
faktorer som spelar in på ett företags likvida flöden (Lantz 2003). Likviditetsbudgeten består
av beräknade värden för in-och utbetalningar utifrån den planerade verksamheten i företaget
och detta görs för att ge en bild över hur mycket likvida medel som företaget behöver ha för
att kunna betala sina räkningar. Detta är i verkligheten ingen lätt uppgift och det råder konflikt
mellan att hålla likvider och att investera dem för att öka lönsamheten (Glautier och
Underdown 1997). Likviditetsbudgetering är ett sätt att skapa en översikt av kortfristiga
delarna av balansräkningen då den sträcker sig över korta perioder (Henriksen och van Breda
1991). Genom att göra en översikt över sina in- och utbetalningar så ger företaget sig själv en
bra grund för att kunna hantera tillfälliga över- och underskott. Några exempel på
inbetalningar förutom de som kunderna gör är beviljade lån från kreditgivare och
aktieägartillskott. Vanliga utbetalningar som företaget gör är att betala leverantörsfakturor,
betala de anställdas löner, amortera och betala räntor på lån och utdelning till ägarna (Lantz
2003).
Likviditetsbudgeteringen är tillsammans med resultat- och balansbudgeten de vanligaste
budgetarna inom ett företags ekonomistyrning. De tillsammans kallas huvudbudgetar.
Likviditetsbudgeten sammanställs vanligtvis månadsvis men det är även vanligt med budgetar
som är indelade både veckovis och årsvis. Syftet med likviditetsbudgeten är i grund och
botten att göra en kartläggning över hur in- och utbetalningar matchar varandra i tiden så
företagen väljer den tidsindelning som passar dem bäst (Ax, Johansson, Kullvén 2009).

3.7 Matchningsprincipen
De företag som inte är noterade på börsen följer Årsredovisningslagen (ÅRL) och
Bokföringslagen (BFL). Vid vägledning i olika delfrågor kan svar sökas i BFNAR. För små
och medelstora företag som inte är börsnoterade ligger huvudansvaret för normgivningen hos
Bokföringsnämnden. Det är en statlig myndighet och normgivningen kan sägas utgöra tre
kategorier.
Allmänna råd: Beteckningen är BFNAR, Bokföringsnämndens Allmänna Råd och att följa
dessa anses vara god redovisningssed. Företag som inte följer dessa kan i de flesta fall anses
bryta mot redovisningslagarna.
Vägledningar: Här ges sammanfattningar om lagar och råd inom vissa områden, dessa kan se
som vägledning för företag.
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Uttalanden: Här finns svar på frågor från företag eller andra intressenter, dessa uttalanden kan
också anse svara ”god redovisningssed”(Lönnqvist 2011).

Enligt Mathews och Perera (1996) är en av redovisningens huvudsakliga funktion att ge en
rättvisande bild av företaget under en viss period. Den informationen kan ofta ses i
Resultaträkningen. Inkomster och utgifter ska periodiseras till rätt period och det finns vissa
regler och principer i den traditionella redovisningen som styr bestämmandet av detta.
Redovisningsrådet (RedR) anger att de i ÅRL uppräknade principer motsvarar principer som i
Svensk och Internationell redovisningsdoktrin betecknas bla Försiktighetsprincipen(Fars
samlingsvolym).
Försiktighetsprincipen har en lång tradition i redovisningen och den har haft en stor inverkan
på hur redovisningen utformats. Den innebär i stora drag att om osäkerhet föreligger om
tillgångens värde ska ett lägre värde väljas framför ett för högt värde. För skulder gäller
tvärtom. Denna princip kan också användas vid poster i resultaträkningen där vinster ska tas
upp när de är helt säkra och förluster så fort man kan förutse dem. Försiktighetsprincipen är
kopplad till bla realisationsprincipen som säger att intäkter och vinster inte får tas upp innan
de har realiserats. Realisationsprincipen är den princip som dominerar bestämmelsen av
intäkter eller vinst i den formella redovisningen (Mathews och Perera 1996).
Utöver realisationsprincipen så är matchningsprincipen en viktig princip i att periodisera
intäkterna. Det är viktigt att ha vissa regler vid bestämmandet av vinster och förluster under
en period annars skulle de bli svårt att upprätta en Resultaträkning. Matchningsprincipen
handlar om att kostnaderna för perioden ska baseras på intäkterna, dvs de kostnader som varit
nödvändiga för att erhålla periodens intäkter ska tas upp under den innevarande perioden.
Denna princip står delvis i motsatsförhållande till försiktighetsprincipen. Om företag ska följa
matchning fullt ut borde ex värdet på tillgångar höjas när värdet ökar och därmed ta med
orealiserade vinster i RR men enligt försiktighetsprincipen och realisationsprincipen är det
inte tillåtet. Det kan således leda till konflikt mellan matchningsprincipen och
försiktighetsprincipen(Mathews och Perera 1996).

3.8 LEAN och Just in Time
Konceptet Lean production härstammar ursprungligen från Japan och deras Toyota
Production system. Tillämpar företag detta koncept är kärnpunkten att få bort allt slöseri. Utgå
ifrån vad kunden önskar och se processen ur kundens ögon. Det kunden vill ha är ett värde
och allt annat är slöseri. Exempel på slöseri är överproduktion, dvs. att göra produkter som
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ingen beställt. Väntan är också ett exempel på slöseri, att de anställda får vänta på material
eller en maskin. Vidare är ett onödigt lager av råvaror, produkter i arbete eller färdiga
produkter slöseri,( The Toyota way 2004).
Konceptet Just in time var bilbranschen först med och då speciellt Toyota Motors. En artikel
skriven av Mattsson (2007) menar att ett företag som tillämpar Just in Time strategier har
många fördelar vilket många studier redovisar. Just in time sammankopplas ofta med lagerlös
hållning. Konsekvensen blir bla att kapitalbindningen i materialflödena minskar och att
kassaflödet förbättras. Enligt författaren utfördes en survey undersökning i mer än 500
europeiska och amerikanska företag som visar på att det är just inspiration till den lagerlösa
hållningen som initierat förändringen av företagsledningen.

Men Matsson (2007) ställer sig kritisk till att just in time enbart skulle ha fördelar då ett litet
eller inget lager ställer krav på att företagen inte försämrar leveransförmågan. Det kan också
leda till fler kostnadskrävande produktionsstörningar och sämre kapacitetsutnyttjande. Vidare
menar Mattsson (2007) att ett flertal studier visar att i ett företag som tillämpar just in time har
lagret och kapitalbindningen minskat men att detta istället förts över till leverantörerna vilket i
längden inte bidrar till någon effektivisering. Detta då de kostnader som den överförda
kapitalbindningen medför för leverantörer till slut tas ut i höjda priser. Talesättet ”Våra
leverantörskostnader är våra kostnader” kan enligt Mattsson (2007) vara giltigt i detta fall.
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4. Empiri
I empiridelen kommer de svar som erhållits från enkäten att analyseras kvalitativt.
Dock kommer enstaka diagram att presenteras i analysdelen för att ge stöd åt syftet med
uppsatsen som var att undersöka huruvida mindre och medelstora företag i Sverige arbetar
med WCM i praktiken och om detta arbete prioriteras hos företagen.
Dock poängteras återigen att detta är en kvalitativ undersökning där insamlingen skett
kvantitativt. Svarsfrekvensen är för låg för att detta ska kunna sägas vara representativt för
populationen. Resultatet är inte mindre intressant för det utan kan fungera som inspiration till
vidare forskning att samla in ett större urval för att på så vis kunna göra mer tillförlitliga
analyser.

4.1 Resultat och analys
Hur många år har ert företag varit verksamma inom branschen?
I Vilken tillväxtfas anser ni att ert företag befinner sig i?
Resultat och analys: Inom trävarubranschen svarar majoriteten att de varit verksamma i 15-19
år och tätt därefter kommer 20 år eller mer. Gällande tillväxtfasen ansåg sig majoriteten vara i
tillväxtfas tätt följt av mognadsfas. Ingen av respondenterna ansåg sig vara i uppstart eller
nedgång.
Inom metallbranschen dominerade 20 år eller mera och sedan kom 15-19 år. Här var det dock
några respondenter som varit verksamma i 0-4 år men ingen av dessa ansåg sig vara i
uppstarten. I den här branschen dominerade tillväxtfasen tätt följt av mognadsfasen såsom i
trävaruindustrin. Några av respondenterna ansågs sig också vara i nedgångsfas. Som tidigare
nämnts är en effektiv rörelsekapitalstyrning nödvändig för framgång och överlevnad. Svaren
från de båda branscherna visar på att majoriteten är i tillväxtsfas och så som teorin då
förespråkar så är därför WCM av vikt.
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Är arbetet med Working Capital Management något som prioriteras av företagen?
Resultat och analys: Inom både metallbranschen och träbranschen anser en svag majoritet att
nyckeltal och modeller är av vikt då de instämmer till helt eller delvis. Men vad som
framkommer inom de båda branscherna är att lite mer än majoriteten instämmer något eller
inte alls gällande att rörelsekapitalstyrning är en prioriterad fråga inom företaget. Dock anser
mer än hälften att nyckeltal och modeller är av stor vikt.
A. Nyckeltal och modeller är av stor
vikt när det gäller
rörelsekapitalstyrning.

B. Nyckeltal och modeller är av stor
vikt när det gäller
rörelsekapitalstyrning.

Intämmer
helt

11,1 11,1

10

Instämmer
delvis

Intämmer
helt
20

Instämmer
delvis

30

33,3

Instämmer
något

44,4

Instämmer
något

40

Intämmer
inte alls

Intämmer
inte alls

B. Jag anser att rörelsekapitalstyrning är
en prioriterad fråga i vårt företag

A. Jag anser att rörelsekapitalstyrning är
en prioriterad fråga i vårt företag

Instämmer
helt

Instämmer
helt
22,2

44,4

20

30

Instämmer
delvis

33,3

20

Instämmer
något
0

Instämmer
delvis

30

Instämmer
inte alls

Instämmer
något
Instämmer
inte alls

Som litet eller medelstort företag kanske inte tiden räcker till för att arbeta med en aktiv
rörelsekapitalstyrning även om de som driver företaget anser att nyckeltal och modeller är av
vikt. Kunskapen och/eller en ekonomiavdelning som arbetar aktivt med att hitta sätt att
optimera rörelsekapitalet kanske inte heller finns.

26

Huruvida arbetar mindre företag i Sverige med Working Capital Management i
praktiken?
Resultat och analys: Nyckeltalet kassalikviditet är det nyckeltal som företagen använder mest
men det nyckeltalet är enligt teorin mer anpassat för handelsföretag då de inte kan göra
drastiska minskningar av sitt lager. Nyckeltalet balanslikviditet passar mer för tillverkande
företag som kan rationalisera i sitt lager och tillämpa de nyare koncepten. Som tidigare
nämnts kan nyckeltalen kassalikviditeten och balanslikviditeten inte ge den detaljerade och
den riktiga informationen om effektiviteten av WCM. Dessa nyckeltal för mätning av
likviditet är statiska och traditionella enligt tidigare studier. Mätning med dessa kan leda till
felbedömningar i värderingen av ett företags likviditet.
B6. Vilka av dessa nyckeltal och modeller använder
ni inom ert företag?

A6. Vilka av dessa nyckeltal och modeller använder
ni inom ert företag?

Genomsnittlig betalningstid
leverantörer

40

Genomsnittlig betalningstid kunder

33,3

Genomsnittlig betalningstid kunder

Genomsnittlig betalningstid
leverantörer

22,2

30

Genomsnittlig lagringstid

44,4

Genomsnittlig lagringstid

50

Rörelsekapital/nettoomsättning

44,4

Rörelsekapital/nettoomsättning

50

Balanslikviditet

50

22,2

Balanslikviditet

88,9

Kassalikviditet
Just In Time

0

Just In Time

LEAN

0

LEAN

66,7

Likviditetsbudget

0

20
10
0

Working capital management

11,1

Cash management

10

Kassaflödesanalys enligt RR

0

Working capital management

50

Kassaflödescykel

22,2

Kassaflödesanalys enligt RR

30

Matchningsprincipen

11,1

Kassaflödescykel

20

Likviditetsbudget

0

Matchningsprincipen

80

Kassalikviditet

20

Cash management

20 40 60 80 100

0

20 40 60 80 100

Kassaflödescykeln kan på ett bättre sätt underlätta bedömningar på ett mer tillförlitligt sätt.
Men ytterst få använder sig av kassaflödescykeln, resultatet visar på att en från trä branschen
och två från metall branschen använder denna modell. Men däremot använder många av
företagen sig av de olika nyckeltalen gällande kundfordringar, lager och leverantörskrediter.
Vilket skulle kunna innebära att om företagen följer upp alla tre nyckeltal kan detta göras med
hjälp av kassaflödescykeln för att bättre skapa kontroll över inflöde och utflöde av likvida
medel. Ingen av respondenterna anger dock att de använder sig av Working Capital
Management fastän resultaten visar att de trots allt gör det.
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Vilka av dessa nyckeltal och modeller känner du till?
Resultat och analys: Det som är anmärkningsvärt här är att enbart en från varje bransch
känner till begreppet WCM även fast vi redan sett att de flesta modeller och nyckeltal som är
förknippade med rörelsekapitalstyrning används i de båda branscherna.

A5. Vilka av dessa nyckeltal och
modeller känner du till?

B5. Vilka av dessa nyckeltal och
modeller känner du till?

88,9
77,8
66,7
88,9

Genomsnittlig betalningstid kunder
Genomsnittlig betalningstid…
Genomsnittlig lagringstid
Rörelsekapital/nettoomsättning

Genomsnittlig betalningstid…
Genomsnittlig lagringstid
Rörelsekapital/nettoomsättning

44,4

Balanslikviditet

LEAN

Working capital management
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Vidare har andra diagram påvisat att nästan alla inom trä branschen instämde delvis att de
arbetar med att förbättra kundkredittiderna men det var ingen som ansåg det fullt ut vilket de
var fler i metall som ansåg att de gjorde. När det gällde frågan om huruvida de båda
branscherna ansåg att modellerna hjälpte dem på kort sikt ansåg ungefär hälften från varje
bransch att dessa hjälpte dem. Men ungefär hälften ansåg också att modellerna och
nyckeltalen inte eller bara delvis hjälpte dem på kort sikt.
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Vilken del av rörelsekapitalet anser du vara av störst vikt för ert företags
rörelsekapitalstyrning?
Resultat och analys: Som tidigare nämnts är den del av rörelsekapitalet som respondenterna
ansåg vara av störst vikt likvida medel. Den delen är något företagen kan öka och minska
genom att arbeta mer eller mindre aktivt med de övriga delarna av WC. Ingen ansåg dock att
leverantörsskulder var viktigast och lagernivån låg på en likvärdig nivå för de båda
inriktningarna.

A3. Vilken del av rörelsekapitalet anser du
vara av störst vikt för ert företags
rörelsekapitalstyrning?

B3. Vilken del av rörelsekapitalet anser du
vara av störst vikt för ert företags
rörelsekapitalstyrning?

Kundfordringar

11,1
30

Kundfordringar

11,1

0

Lagernivå

Lagernivå
Leverantörsskulder

77,8

60

Likvida medel

10
0

Leverantörsskulder

Likvida medel

En del empiriska studier har som nämnts tidigare i uppsatsen påvisat en negativ relation
mellan lönsamheten hos små och medelstora företag och antal kundkreditdagar och dagar i
lager. Däremot kan de inte bekräfta att antal leverantörskreditdagar påverkar avkastningen på
kapitalet.
Vilka av dessa poster inom Balansräkningen följer ni upp?
Resultat och analys: Som tidigare påvisats svarade majoriteten att likvida medel är den
viktigaste delen av rörelsekapitalet. I nedanstående sammanställning är kundfordringar den
posten inom båda branscherna som mest frekvent följs upp. Det upplevs logiskt då posten
likvida medel ökar när kundfordringar övergår till likvida medel.
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A4. Vilka av dessa poster inom
balansräkningen följer ni upp?
Likvida medel

B4. Vilka av dessa poster inom
balansräkningen följer ni upp?
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För företagen är det så viktigt att kontrollera att kunderna betalar i tid för att på så vis klara av
de löpande utgifterna som finns i företaget. En ökning av likvida medel torde också leda till
att eventuellt nyinvesteringar kan finansieras till största delen med likvida medel och inte
belåning. En del svar som erhölls i de öppna frågorna nedan påvisade just vikten av att erhålla
betalning från kunden. Erhålls inte betalning i tid från kunden och om företaget redan är i en
sårbar ekonomiskt situation kan det leda till att leverantörer inte får betalt, relationen mellan
företag och leverantör kan ta skada, löner och andra löpande utgifter kanske inte kan betalas.
Vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företaget. En del av våra respondenter kanske
inte heller har så stort antal kunder och då torde situationen bli mer känslig om någon av de
större kunderna får betalningssvårigheter.

Analys av de öppna frågorna
Vilken är den huvudsakliga anledningen till att ni valt att arbeta med dessa modeller och
nyckeltal?
Få svar erhölls. Här presenteras en del citat från dem.
Resultat trävarubranschen:
–

”Kan ej”

–

”Vi har länge sedan 80 talet valt dessa modeller, krav från bank mm”

–

”Vi följer resultatet varje månad. Orderingången. Kronans värde

–

”Har varit prioriterade frågor”

–

”enkelheten, alla förstår”

–

”Ramlar på i gamla fotspår. Tryggt”

–

”Likviditet är en nyckelfråga”
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Resultat metallbranschen:
–

”Vi har god likviditet och det räcker med att vi gör en likviditetsbudget som vi följer
upp varje månad för att se att vi inte får några likviditetsproblem

–

”Likviditet är en nyckelfråga”

–

”Omsättningen visar hur företaget mår”

–

”Vi jobbar till 90 % kundorderstyrt

Analys: Svaren kan tolkas som att likviditeten är något som är viktigt för företagen, dock är
denna del är svår att analysera då den specifika modellen eller nyckeltalet ej nämnts vilket gör
det svårt att göra en utvärdering.
Var vänlig beskriv kortfattat om hur ni arbetar med ert rörelsekapital
Resultat: Inom trävaru:
–

”Låter det växa i företaget”

–

”Kontokredit och factoring”

–

”Ser till att kundfordringarna blir betalda samt att orderläget är bra”

–

”Arbetet har varit inriktat på att förbättra kassalikviditeten och på så sätt förbättra
tillgången på rörelsekapital”

–

”Veckovis med likviditetsbudgetar. Övriga modeller efter behov”

–

”Det gäller att få in pengar snabbt från kunderna så att vi i vår tur kan betala
leverantörerna. Detta är ett evigt problem som är svårt att lösa eftersom kunden anser
att han inte behöver betala en faktura på ca 500 000 :- eftersom det fattas en list eller
en annan liten detalj som kanske var extra lång leveranstid på. Man måste hela tiden
bearbeta kunderna för att få dem att förstå att de måste betala i tid. Exemplet ovan är
klassiskt. Man måste be dem att betala den del av jobbet som är gjort ca 490 000:- och
betala resterande när listen väl är ditsatt.”

–

”Kan tyvärr ej delta i denna undersökning eftersom ingen här förstår sig på
rörelsekapitalstyrning och allt som det innebär.”
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Metall
Resultat
–

”Genom månadsuppföljningar följer vi utvecklingen av uppsatta mål. Vår filosofi är
att vi inte ska agera bank mot våra kunder samt transferera kundkrav ut mot våra
leverantörer. Hårda krav på att hålla en hög likviditetsnivå.”

–

”Vi använder det i stort sett bara för att finansiering av den löpande verksamheten och
i samband med investeringar”

–

”Likviditetsbudget och analys. Koll på kontot! Därav fokus på själva affären”

–

”Ett litet företag sköts på ett helt annat sätt än företag som har ekonomer anställda”

–

”Nyinvesteringar vid behov”

–

”Beräknar och bedömer lager upplägg per artikel (Vi har något färre än ett tusen olika
artiklar som vi själva tillverkar)”

–

”Väldigt kortsiktigt och beroende på jobben vi får”

–

”Vi bevakar hela tiden kundkravrutinen och betalningsprognoser (kund mot
leverantör)”

–

”Eftersom vi har bra likviditet så har vi möjlighet att göra goda affärer när tillfälle
ges”

Analys: Ett av citaten berörde att filosofin var att inte agera bank mot sina kunder. Enligt
teorin kan anledningen till att företag binder kapital vara att det tar tid från det att företaget
gör ett inköp av en vara till dess att inbetalning från kunden erhålls, under den tiden binder
företaget pengar i omsättningstillgångar. Men en del av den kapitalbindningen finansieras
”automatiskt” genom de krediter som leverantörerna beviljar. Företag finansierar sig själva
med leverantörskrediter när de inte har någon annan källa till finansiering tillgänglig.
Ett annat citat var att de hade bra likviditet och då kunde goda affärer genomföras när rätta
tillfället gavs. Som tidigare teori poängterar behöver en bristande formalisering av WCM
nödvändigtvis inte innebära att företaget kontrolleras sämre. Den sista frågan, gav
respondenten möjlighet att ha synpunkter på undersökningen. En respondent svarade då att
denne hade erfarenhet av att det är stor risk att man arbetar för fokuserat med dessa nyckeltal
till förmån för det dagliga arbetet med affärsutveckling. Rörelsekapitalstyrning är viktigt men
underordnat själva affären. En annan respondent svarade att det finns en del att lära om de
begrepp/nyckeltal som presenteras i enkäten. Dessa två svar är viktiga då de speglar den
operativa vardagen och den balansgång arbetet med WCM kräver. Som tidigare nämnts är det
av vikt att företag löpande kontrollerar sitt rörelsekapital så att det inte ökar snabbare än
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försäljningen då det kan leda till problem pga. ökad kapitalbindning. Ett företag som är
snabbväxande kan få svårigheter att kontrollera tillväxten i rörelsekapital. Det är inte ovanligt
att företag som är snabbväxande får problem med likviditeten just pga av att rörelsekapitalet
ökar för snabbt. Dras kopplingar till de två respondenterna ovan kanske den första
respondentens företag är i mognadsfas och den andre respondentens företag i tillväxtfas, det
är inget som kan säkerställas utifrån svaren. Om vi antar detta stödjer teorin också att det är
just företaget i tillväxtfas som en effektiv rörelsekapitalstyrning är speciellt av vikt för som
tidigare nämnts.
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5. Diskussion och slutsats
Majoriteten av de respondenter vi fick svar ifrån ansåg att likvida medel var den post som
prioriterades mest. Utifrån den teoriram arbetet utgått ifrån överensstämmer det med olika
teoretiska modeller. För mindre företag kan det vara en god ide att försöka ha en god likviditet
och med tanke på hur det ser ut i dagens ekonomi runt om i världen vilket påverkar företagens
chanser till belåning mm är likviditeten i ett företag av vikt. Det framkom i svaren som erhölls
att kunderna och inbetalningar från dessa var något som var en prioriterad fråga.
Kundfordringar var också den posten i Balansräkningen som båda branscherna prioriterade att
följa upp. Som litet eller medelstort företag är troligtvis olika kredittider till kunder och
leverantörer det som kan orsaka en del ekonomiska bekymmer i företagen om tiden mellan
dessa inte synkroniserar. Ett företag som har en låg kassabehållning kan det skapa bekymmer
för. Leverantörerna har sina kredittider som företagen accepterar eller försöker förhandla om
och lämnad kundkredittid är något som företagen förhandlar eller kräver av sina kunder. Dock
kanske en för kort kredittid kan skapa problem i kundkontakten men en för lång kredittid kan
leda till betalningssvårigheter för företaget. Detta torde vara en balansgång som företegen
måste överväga i den dagliga operativa verksamheten. Även om de flesta svaren som erhölls
inte kände igen begreppet Working Capital Management ter det sig som att likvida medel och
arbetet med detta är ändå något som företagen arbetar med. Dvs även om respondenterna inte
förstår det fackliga termerna är detta ett arbete som är en prioriterad fråga för de tillfrågade
företagen. Den slutsatsen dras då fler av de tillfrågade kände till termen Cash Management
som innebär det praktiska arbetet med att hantera in-och utbetalningar i företaget.
Det är inte att förglömma företagets motiv i sammanhanget när en analys av företagens svar
görs. Tillväxt behöver inte vara en prioritet för alla företag även om litteraturen ofta
förespråkar det. Många företagsledare i de mindre företagen kanske också anser att
ekonomifunktionen bara ska sköta faktureringen och inget mera. Något som vi blev lite
förvånade över är att nyckeltalet kassalikviditet användes mer än balanslikviditet. Detta även
fast teorin förespråkar att tillverkande företag bör använda sig mer av nyckeltalet
balanslikviditet då de kan rationalisera i sitt lager mer än vad ett handelsföretag kan göra.
Lean och Just in time var något som vissa i metall branschen använde sig av och det kan ha
och göra med att dessa använde även nyckeltalet balanslikviditet i större frekvens. Som vi
fann i vårt resultat är att som begrepp är Working Capital Management inte bekant för de
företagen som var med i vår undersökning men däremot det mer praktiska arbetet Cash
Management.
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Den slutsats vi kan dra utifrån detta är att de företag som besvarat enkäterna är beroende av att
ha en tillfredställande likviditet eftersom de anser att denna är den viktigaste delen av
rörelsekapitalet. Precis som teorin förespråkar är detta viktigt för att kunna betala sina
kortsiktiga skulder för att undvika konkurs och det ter sig som om detta avspeglas i de svar vi
fått. För små och medelstora företag är likvida medel en viktig del av ett företags
överlevnad. Vidare kan också prioriteringen med rörelsekapitalstyrning vara beroende av
vilken omsättning företaget har och dess tillväxtfas. Utifrån de svar vi erhöll kan heller inga
större skillnader mellan dessa branschers arbete med rörelsekapitalstyrning dras.

5.1 Förslag till vidare forskning
Som vidare forskning inom detta område skulle det vara intressant att undersöka huruvida
skillnader och likheter i arbetet med WCM kan påvisas mellan olika branscher. Vilka problem
med WCM är mest framträdande inom olika branscher. Ett förslag är då att välja branscher
som kan leda till en starkare bransch jämförelse exempelvis Handels och Tillverkning
alternativt Hotell(service branschen) och Tjänstesektorn. En rekommendation då är att
använda sig av ”Minimum Sample Size” formeln dvs ett slumpmässigt urval som blir
representativt för att kunna dra slutsatser från populationen.
Alternativt fallstudier på mindre och medelstora företag för att få en större förståelse för
arbetet med rörelsekapitalstyrning och dess prioritering inom företaget.
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Bilagor
Bilaga 1, enkät
Hej, vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som skriver vårt examensarbete inom
Företagsekonomi med inriktning på rörelsekapitalstyrning. Vi skulle vara mycket tacksamma
om ni tog er tid att besvara denna enkät som består av 10 frågor och uppskattningsvis inte tar
mer än 10 minuter att genomföra. Denna enkät är skickad till flertalet företag i länet och det
skulle betyda mycket för vår undersökning om just ni tog er tid att besvara den.
Självklart kommer svaren att presenteras anonymt.
Då vi har relativt kort tid på oss önskas svar snarast.
Om ni har några frågor om denna enkät kan ni höra av er till
Micaela Forsbäck 070-294 30 83 alternativt mail: ntn05men@student.hig.se
Angelica Alsenlid 070-661 46 28 alternativt mail: eep08abo@student.hig
Tack på förhand för din medverkan!
Gävle april 2012
1) Hur många år har ert företag varit verksamt inom branschen?
☐0-4år
☐5-9år
☐10-14år
☐15-19 år
☐20år eller mera
2)I vilken tillväxtfas anser ni att ert företag befinner sig i?
☐uppstart
☐tillväxt
☐mognadsfas
☐nedgång
☐vet ej
3)Vilken del av rörelsekapitalet anser du vara av störst vikt för ert företags rörelsekapitalstyrning.
☐kundfordringar
☐lagernivå
☐leverantörsskulder
☐likvida medel

4)Vilka av dessa poster inom balansräkningen följer ni upp?
☐kundfordringar
☐lagernivå
☐leverantörsskulder
☐likvida medel
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5)Vilka av dessa nyckeltal och modeller känner du till?
☐Cash management
☐Working capital management (rörelsekapitalstyrning)
☐Kassaflödesanalys enligt Redovisningsrådet
☐Kassaflödescykel
☐Matchningsprincipen
☐likviditetsbudget
☐LEAN
☐Just In Time
☐kassalikviditet
☐balanslikvididet
☐rörelsekapital/nettoomsättning
☐genomsnittlig lagringstid (lager/omsättning)
☐genomsnittlig betalningstid leverantörer (leverantörsskulder/inköp)
☐genomsnittlig betalningstid kunder (kundfordringar/omsättning)

6)Vilka av ovanstående nyckeltal och modeller använder ni inom ert företag?
☐Cash management
☐Working capital management (rörelsekapitalstyrning)
☐Kassaflödesanalys enligt RR
☐Kassaflödescykel
☐Matchningsprincipen
☐likviditetsbudget
☐LEAN
☐Just IN TIme
☐kassalikviditet
☐balanslikvidiet
☐rörelsekapital/nettoomsättning
☐genomsnittlig lagringstid (lager/omsättning)
☐genomsnittlig betalningstid leverantörer (leverantörsskulder/inköp)
☐genomsnittlig betalningstid kunder (kundfordringar/omsättning)

7)Vilken är den huvudsakliga anledningen till att ni valt att arbeta med dessa modeller och
nyckeltal?
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8)Här följer några påståenden om Rörelsekapitalstyrning, vänligen ange till vilken grad ni instämmer.

Instämmer helt

instämmer delvis

instämmer något

instämmer inte alls

Nyckeltal och
Och modeller
är av stor vikt
när det gäller
rörelsekapitalstyrning
jag anser att
rörelsekapitalstyrning är en
prioriterad fråga
i vårt företag
Jag upplever att
Vårt företag arbetar
med effektiv lagerhållning
Jag anser att vi kan
förbättra vår
lagerhållning
Jag upplever att
Vårt företag arbetar
Med att förbättra
våra kundkrediter
Jag anser att vi kan
förbättra våra
kundkredittider
Anser du att de
modellerna och
nyckeltalen som
ni arbetar hjälper
er på kort sikt?

9) Var vänlig beskriv kortfattat om hur ni arbetar med ert rörelsekapitalet

10)Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning så skriv den gärna här

Än en gång: Tack för hjälpen!
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Bilaga 2, Diagram
Diagrammen som är märkta med A representerar trävaror, tillverkande företag och de
diagrammen som är märkta med B representerar metallindustrierna. Fråga 8, 10 och 11 var
kvalitativa frågor så de redovisas inte som diagram. Det tas upp löpande i texten.
A1. Hur många år har ert
företag varit verksamt inom
branschen?

0 11,1
33,3

B1. Hur många år har ert
företag varit verksamt inom
branschen?

10 0

0-4år

11,1

60

15-19år

10-14år

20

15-19år

20år eller mera

44,4

0-4år
5-9år

10-14år

20år eller mera

B2. Vilken tillväxtfas anser ni
att ert företag bifinner sig i?

A2. Vilken tillväxtfas anser
ni att ert företag bifinner sig
i?

0

10

5-9år

10 0 0

0

Uppstart
Uppstart
Tillväxt
Tillväxt

44,4

50

Mognadsfas

55,6

Mognadsfas

40

Nedgång

Nedgång
Vet ej
Vet ej

8. Här följer några påståenden om Rörelsekapitalstyrning, vänligen ange till vilken grad ni instämmer
A. Jag upplever att vårt
företag arbetar med
effektiv lagerhållning

B. Jag upplever att vårt
företag arbetar med
effektiv lagerhållning

Instämmer helt

11,1

Instämmer
delvis

22,2

Instämmer
delvis

50

Instämmer
något

44,4
22,2

Instämmer
helt

11,1
22,2
22,2
44,4

Instämmer
delvis
Instämmer
något
Instämmer
inte alls

Instämmer
något

30

Instämmer inte
alls

A. Jag anser att vi kan
förbättra vår
lagerhållning

Instämmer
helt

10
10

Instämmer
inte alls

B. Jag anser att vi kan
förbättra vår
lagerhållning
Instämmer helt

10
30

20
40

Instämmer
delvis
Instämmer
något
Instämmer inte
alls
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B. Jag upplever att vårt
företag arbetar med
att förbättra våra
kundkrediter Instämmer

A. Jag upplever att
vårt företag arbetar
med att förbättra våra
kundkrediter

Instämmer
helt

11,1 0

Instämmer
delvis

11,1

Instämmer
något

77,8

20 40
20

Instämmer
inte alls

A. Jag anser att vi kan
förbättra våra
kundkredittider
11,1

helt
Instämmer
delvis
Instämmer
något
Instämmer
inte alls

20

B. Jag anser att vi kan
förbättra våra
kundkredittider

Instämmer helt

11,1

Instämmer helt
Instämmer delvis

22,2

Instämmer något

55,6

Instämmer inte
alls

A. Jag anser att de
modellerna som vi arbetar
med hjälper oss på kort sikt
Instämmer helt

20 30
20
30

Instämmer delvis
Instämmer något
Instämmer inte alls

B. Jag anser att de
modellerna som vi
arbetar med hjälper oss
på kort sikt
Instämmer helt

Instämmer delvis

22

20
Instämmer delvis

44,4

Instämmer något

30

22
Instämmer inte
alls

10

22,2

A. Vi förhandlar med våra
leverantörer om
kredittidtiderna
22,2

22,2

Instämmer något

Instämmer inte
alls

B. Vi förhandlar med
våra leverantörer om
kredittidtiderna

Instämmer helt

Instämmer till viss
del

22,2

Instämmer
något

40

Instämmer helt

40 20

10

30

Instämmer till
viss del
Instämmer
något

33,3
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