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Abstract 
 
Title:  The impact of the cash conversion cycle on a firms earning power 
 
Seminar date:  2006-06-07 
 
Course:   Bachelor Thesis in Business Administration (15 ECTS) 
 
Authors:   Henrik Andersson 
  André Carlsson 
 
Advisors:   Tore Eriksson 
 
Key Words:  Cash conversion cycle, earning power, working capital 

management, cash management 
 
Purpose:  To determine if changes in a firms cash conversion cycle affects 

the earning power of the firm. The purpose is also to examine if 
the cash conversion cycle can be used when analyzing the 
profitability of firms in the same line of business. Finally we aim 
to see if changes in a firm’s sale affect the cash conversion cycle 
and earning power. 

 
Methods:  We have used a quantative method and collected empirical data 

from 11 firm’s annual reports. Linear regressions were then 
performed to see if any relation between the cash conversion cycle 
and the earning power could be established.  

 
Conclusions: We could not find any significant results confirming established 

conceptions connecting the cash conversion cycle to the earning 
power of a firm. Our test shows that the firms either invests the 
freed cash in a way that does not increase their earning power, or 
the cost of shortening the cash conversion cycle is too high.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Kassaflödescykelns påverkan på företagets lönsamhet 
 
Seminariedatum:  2006-06-07 
 
Kurs: Fek 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Författare: Henrik Andersson 
 André Carlsson 
 
Handledare: Tore Eriksson 
 
Nyckelord: Kassaflödescykeln, räntabilitet, rörelsekapital, cash management 
 
Syfte: Att kartlägga om en förändring av ett företags kassaflödescykel 

påverkar räntabiliteten för företaget. Dessutom undersöks om 
kassaflödescykelns längd kan säga något om branschlika företags 
lönsamhet och om omsättningsförändringar påverkar ett företags 
kassaflödescykel och räntabilitet. 

 
Metod: Vi har gjort en kvantitativ undersökning baserad på empiriska data 

från 11 utvalda företags årsredovisningar. Linjära regressioner har 
utförts för att fastställa om det finns några samband mellan 
kassaflödescykeln och räntabiliteten. 

 
Slutsatser: Vi har inte hittat några signifikanta samband som stöder de 

etablerade uppfattningar som finns om att ändringar i 
kassaflödescykeln påverkar räntabiliteten. Resultaten tyder på att 
företag antingen investerar det frigjorda kapitalet på ett sätt som 
inte ökar räntabiliteten eller att en minskning av kassaflödescykeln 
är förknippat med relativt höga kostnader för företagen.  
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1. Inledning 

 I inledningskapitlet beskriver vi varför det är intressant att studera kassaflödescykler och 
dess inverkan på ett företags finansiella situation. Vi kommer att beskriva syftet med vår 
uppsats och vilka angränsningar vi kommer att göra. Avslutningsvis redogör vi för 
uppsatsens målgrupp och disposition. 

 
 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

 
Alla verksamma företag är i behov av kapital för att kunna finansiera sin dagliga verksamhet. 

Detta kapital, kallat rörelsekapital, används till en rad olika aktiviteter i företaget, där 

affärscykeln utgör den största delen. Allt från råvaruinköp till löner och elektricitet finansieras 

med företagets rörelsekapital. Storleken på rörelsekapitalet påverkas av många olika faktorer, 

bl.a. vilken bransch företaget befinner sig i, hur stort företaget är och hur lång 

kassaflödescykel företaget har. Kassaflödescykel kallas den cykel där kapital binds upp i 

råmaterial, produkter i arbete, färdigvarulager och kundfodringar. Genom att förkorta tiden 

för kassaflödescykeln kommer mängden bundet kapital att minska.  

 

En vedertagen uppfattning är att det frigjorda kapitalet skulle kunna användas till 

investeringar som ökar företagets lönsamhet. Lönsamheten, mätt som räntabilitet på totalt 

kapital, ökar också om det frigjorda kapitalet delas ut eller används till att betala av lån med 

hög ränta, förutsatt att resultatet inte förändras.  Det beror på att det totala kapitalet då 

minskar vilket ger bättre avkastning på totalt kapital.  

 

Företag inom olika branscher har olika faktorer som påverkar deras kassaflödescykel, dock 

bör företag inom samma bransch ha ungefär samma förutsättningar. Hur ser det ut i 

verkligheten? Har företag inom samma bransch ungefär samma kassaflödescykel? Har 

skillnader i kassaflödescykeln någon inverkan på företagens resultat? 

 

En betydande del av kassaflödescykeln är lager. De flesta företag måste hålla lager för att 

kunna ha en effektiv produktion och kunna leverera varor då kunderna efterfrågar det, annars 

kan företaget tappa kunder till någon som levererar fortare. Det kan också vara så att lagren är 

för stora, vilket binder kapital och orsakar en onödigt lång kassaflödescykel. Lindex VD, 
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Göran Bille, säger till Aktiespararna att ett av företagets mål under 2006 kommer att vara att 

höja lageromsättningen från 3 till 4 gånger per år. Den ökade omsättningen av lagret medför 

att 115 miljoner kronor frigörs. Detta kapital kommer att användas för expansion eller delas ut 

till ägarna (Aktiespararen nr 3 mars 2006). 

 

Aktiviteterna som beskrivits kallas working capital management och handlar om att hantera 

omsättningstillgångarna och företagets kortsiktiga finansiering. I omsättningstillgångarna 

ingår kassan, värdepapper som säljs på marknaden, kundfodringar och lager. Även om det är 

svårt att mäta precis vilken inverkan de har på ett företags lönsamhet är hanteringen av dem 

viktig för att företaget ska gå bra. Eftersom investeringar i omsättningstillgångarna använder 

företagets begränsade kassa bör de optimeras. Företagets kortsiktiga finansiering, som består 

av leverantörsskulder samt vissa typer av lån (t.ex. checkkredit), används för att utjämna 

variationer i behovet av omsättningstillgångar och för att ständigt ha kapital att växa och klara 

företagets finansiella åtaganden. Målet för hanteringen av omsättningstillgångarna och de 

kortfristiga skulderna är att vara så effektiv som möjligt, d.v.s. inte ha mer 

omsättningstillgångar än precis de som används och maximera användandet av mindre 

kostsamma finansieringssätt, främst leverantörsskulder. Working capital management är en 

del i cash management som också inkluderar hur man bäst investerar ett företags 

likviditetsöverskott (Smart et al 2004).   

 

I denna uppsats undersöks om man genom att studera ett företags årsredovisning kan dra 

slutsatser om hur en förbättrad kassaflödescykel även påverkar företagets resultat. 

   

1.2 Syfte 

 
Undersökningen kommer att syfta till att kartlägga om en förändring av ett företags 

kassaflödescykel på kort sikt påverkar räntabiliteten för företaget. Vidare undersöks om 

kassaflödescykelns längd kan säga något om branschlika företags lönsamhet, om 

omsättningsförändringar påverkar ett företags kassaflödescykel och räntabilitet, samt om 

kassaflödescykeln är ett relevant analysinstrument i jämförelse mellan branschlika företag. 
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1.3 Avgränsningar 

 
Uppsatsen kommer att fokusera på ett fåtal företag som är noterade på Stockholmsbörsen. 

Undersökningen kommer enbart att utföras på företag där det finns konkurrenter med 

liknande verksamhet som också är registrerade på börsen. Detta är ett nödvändigt krav för att 

undersökningen ska kunna ge svar som är trovärdiga och relevanta.  

 

Vi kommer även att utesluta företag som har en allt för bred verksamhet, samt företag som har 

en verksamhet där det kan vara svårt att få entydig information eller där det krävs många 

antaganden för att få en bild av kassaflödescykeln. Denna avgränsning har till syfte att se till 

att undersökningens resultat i så liten grad som möjligt påverkas av antaganden gjorda av 

författarna. 

 

Företagen är valda ur branscher där den tekniska utvecklingen under de senaste 11 åren inte 

har förändrat branschen på ett avgörande sätt. Detta har gjorts för att minska påverkan av 

stora tekniska landvinningar som har gjort branschen avsevärt lönsammare under den tid som 

studien avser, som t.ex. inom IT och telekommunikation. Vi har därför valt att fokusera på 

verkstadsindustri, mode/klädindustri, medicinteknik samt skogsindustri. 

 

1.4 Målgrupp 

 
Uppsatsen vänder sig till studenter som är intresserade av finansiering och finansiell styrning. 

Läsaren bör ha en grundläggande förståelse av hur företag finansierar sin verksamhet samt hur 

förändringar i denna finansiering påverkar bolagen. Uppsatsen vänder sig också till dem som 

vill ha insikt och förståelse för kassaflödescykler och dess påverkan på företagets 

kapitalbehov och resultat.  

 

1.5 Disposition  

 
Kapitel 2 Metod 

Här beskrivs de metodval som gjorts för att angripa vår problemställning, 

datainsamlingsmetoder samt bearbetningsmetod. Slutligen diskuteras reliabiliteten. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel behandlar de teoretiska referensramar som ligger till grund för analysen av vårt 

insamlade material. En beskrivning av teorierna ges för att läsaren enklare ska kunna 

tillgodogöra sig texten. Beskrivningar av hur kassaflödescykeln beräknas samt hur den 

påverkar företagens behov av kapital och hur förbättringar av densamma kan påverka 

företagets resultat. 

 

Kapitel 4 Empiri 

I detta kapitel redovisar vi de resultat som vi har arbetat fram. Resultaten kommer att 

presenteras i form av text, tabeller och diagram. Presentationen kommer att genomföras så att 

en överskådlig bild av resultatet kan uttydas.  

 

Kapitel 5 Analys 

Analyskapitlet innehåller statistiska tolkningar av de statiska test som utförts och presenterats 

i kapitel 4. I detta kapitel besvaras även de hypoteser som sattes upp i empirikapitlet. 

 

Kapitel 6 Slutsats 

Här presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till samt gör en återkoppling till syftet. 

Slutligen kommer vi att ge förslag på ytterligare studier. 
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2. Metod 

 Metodkapitlet beskriver vilken ansats och vilket tillvägagångssätt vi använt oss av under 
arbetet med uppsatsen. Här beskrivs även hur valen av företag genomförts samt hur data har 
samlats in. De variabler som används vid bearbetningen av våra insamlade data bestäms. 
Slutligen diskuteras uppsatsens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och källkritik. 

 

2.1 Val av ansats och tillvägagångssätt 

 
Vår uppsats bygger på dokumentstudier där årsredovisningen från de undersökta företagen 

utgör ryggraden i vår studie. Vi kommer med hjälp av de data som anges i årsredovisningarna 

beräkna företagens kassaflödescykler och räntabilitet på totalt kapital. Denna studie avser att 

studera om det finns något samband mellan hur företag hanterar sitt rörelsekapital och den 

avkastning företaget ger. Mer specifikt studerar vi om det finns något samband mellan 

längden på ett företags kassaflödescykel och företagets räntabilitet på totalt kapital. Vi 

undersöker om det finns skillnader i längd mellan olika företags kassaflödescykel inom 

samma bransch och mellan olika branscher. Detta görs för åren 1995-2005. Att ha en period 

på 11 år gör att man kan se hur företagets kassaflödescykel ändrats under perioden och om 

räntabiliteten påverkats. Resultaten av studien ska ge en överblickande bild av hur 

kapitalbindningen av rörelsekapitalet ser ut i svenska företag. 

 

Vi började med en dokumentstudie för att få svar på hur kassaflödescykeln i de valda 

företagen ser ut. Denna studie ledde vidare till en kvantitativ metod som utgår från data i 

företagens årsredovisningar. Den kvantitativa metoden hör samman med en deduktiv ansats 

och börjar med att man har någon form av teori som ska testas (Bryman et al 2003). Teorin 

som ska testas i vår undersökning är om företag som har en effektiv kassaflödescykel också 

har relativt sett hög räntabilitet. Utifrån denna teori skapade vi hypoteser och designade 

därefter vår undersökning. Designen hade som mål att ge undersökningen så hög validitet och 

reliabilitet som möjligt. Sedan valde vi ut forskningsobjekten, företagen i detta fall, och 

började samla in data. Eftersom våra data redan var kvantifierade och inte behövde uppmätas 

eftersom de står givna i årsredovisningen så ökar reliabiliteten. Dessa data analyserades 

sedan. Analysen mynnar ut i ett antal slutsatser och resultat som redovisas.  
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Det finns olika sorters räntabilitet, men här används räntabilitet på totalt kapital, Rt. 

Anledningen är att vi då får avkastningen i relation till summan av anläggnings- och 

omsättningstillgångarna. Det är i huvudsak omsättningstillgångarna som påverkas när man 

förkortar kassaflödescykeln. Att använda räntabiliteten på eget kapital hade inte varit lika 

relevant.  

 

2.2 Val av företag 

 
Vid det inledande arbetet valde vi företag från Stockholmsbörsens A- respektive O-lista. Vi 

valde ut flera företag inom samma bransch för att kunna jämföra företagens kassaflödescykel. 

De branscher vi valde var kläddetaljister, skogsföretag, medicinteknik och verkstad. Vi valde 

dessa branscher då de har varit relativt oförändrade under den period som undersökningen 

berör. Denna typ av undersökning kallas urvalsundersökning. Den valdes för att det var för 

omfattande att göra en totalundersökning och inkludera alla börsens bolag. Det skulle heller 

inte vara av lika stort intresse då jämförbarheten mellan alla bolagen på Stockholmsbörsen är 

låg (Svenning 2003).  

 

2.3 Datainsamling 

 
All data till den kvantitativa undersökningen samlade vi in genom de valda företagens 

årsredovisningar för åren 1995 till 20051. Det är så kallad sekundärdata, data som redan 

existerar (Svenning 2003). 

 

2.4 Definition av variablerna 

 
Kassaflödescykeln kallas den cykel där kapital binds upp under företagets olika verksamheter 

i affärscykeln.  

 

                                                 
1 Samtliga utnyttjade årsredovisningar anges i referenserna. 
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Figur 1. Visar affärscykeln och kassaflödescykeln. 1 = Råmaterialinköp, 2= Betalning till leverantör, 
 3= Produktionsstart, 4 = Produktionen slutförd, 5 = Varan levereras till kund, 6 = Kunden betalar varan. 
 
 

Affärscykeln kan beskrivas som tiden mellan råvaruinköp och betalningen av levererad vara 

till kunden. Den tid som kapital är uppbundet i verksamheten är inte synonymt med tiden i 

affärscykeln. Detta beror på att det oftast förekommer krediter från leverantörerna vilket ger 

upphov till leverantörsskulder. Således blir tiden kapitalet är bundet kortare än tiden för 

affärscykeln, det vill säga från inbetalningen till leverantören tills det att kunden har betalt sin 

faktura (Arnold 2005).  

 

För beräkning av längden av kassaflödescykeln används en mängd data som hämtas från 

företagens årsredovisningar. Sättet företagen redovisar på och hur generösa företagen är med 

att visa uppgifter i noterna kan skilja sig en del mellan företagen och även mellan olika år i 

samma företag. Av denna anledning har vi ställt upp en del kriterier vid beräknandet av de 

komponenter som utgör kassaflödescykeln 

 

2.4.1 Leverantörsskulder 

 
Leverantörsskulderna utgör den enda tiden i kassaflödescykeln som är negativ, d.v.s. tiden för 

leverantörsskulderna (den genomsnittliga leverantörskrediten) förkortar kassaflödescykeln. 

Tiden för leverantörsskulderna beräknas enligt följande formel: 

 

kostnadRåmaterial

sskulderleverantörigaenomsnittl 365G ⋅
= Tiden för leverantörsskulderna.  (1) 

  

(Arnold 2005) 
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Eftersom de flesta årsredovisningar inte specificerar råmaterialkostnaderna utan nöjer sig med 

att specificera kostnad för sålda varor (KSV) har vi valt att använda kostnad för sålda varor 

istället för råmaterialkostnad. Vid funktionsindelade resultaträkningar har vi försökt efterlikna 

kostnad sålda varor.   

 

2.4.2 Varulager 

 
Tiden för varulagret fås från det kapital som specificeras i företagets balansräkning. Normalt 

delas lagret upp i tre delar som utgörs av råvaror och förnödenheter, produkter i arbete (PIA) 

och färdigvarulager (FVL). Tiden för respektive post fås genom följande formler: 

 

kostnadRåmaterial

terförnödenheochråmaterialigtenomsnittl 365G ⋅
=   

      (2) 

=Lagertid för råmaterial och förnödenheter 

 

KSV

PIAGenomsnitt 365⋅
= Tid för PIA    (3) 

 

KSV

FVLligtGenomsnitt 365⋅
= Tid i FVL    (4) 

 

(Arnold 2005) 

 

Råmaterialkostnaden behandlas på samma sätt som för leverantörsskulder. Täljaren är ett 

genomsnitt av värdet av posten vid årets början och värdet vid årets slut. 

 

2.4.3 Kundfodringar 

 
Kundfodringarna är den sista delen i kassaflödescykeln. Tiden för dessa räknas ut med hjälp 

av summan av kundfodringarna som specificeras i årsredovisningens balansräkning. Tiden för 

posten räknas ut enligt följande formel: 
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Omsättning

garkundfodrinligaGenomsnitt 365⋅
= Tid för kundfodringarna  (5) 

 

(Arnold 2005) 

 

Täljaren är ett genomsnitt av värdet av posten vid årets början och värdet vid årets slut. 

 

2.4.4 Den totala kassaflödescykeln 

 
Kassaflödescykeln = Tid för kundfodringarna + Tid i råvarulager + (6)
       
 

          Tid för PIA +  Tid för FVL – Tiden för leverantörsskulderna 
   
 

(Arnold 2005) 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

 
Validitet beskriver hur väl undersökningen fångar verkligheten eller med andra ord: förmågan 

att mäta vad man är ute efter att mäta (Svenning 2003). Vad gäller den kvantitativa 

undersökningen kan man konstatera att validiteten är hög eftersom vi använder oss av hårda 

data som inte ger utrymme för tolkning. Vi vill veta tiden i dagar för olika företags 

kassaflödescykel, ett väldefinierat koncept. Förmågan att mäta, eller med hjälp av data räkna 

ut tiden för kassaflödescykeln är därmed mycket bra.   

 

Reliabiliteten är tillförlitligheten av resultaten. När vi bedömer om reliabiliteten är hög 

bedömer vi stabiliteten över tiden, d.v.s. om resultaten av undersökningen skulle fluktuera 

över tiden om man gjorde den vid olika tidpunkter. Den sista faktorn när vi bedömer 

reliabiliteten är om det finns utrymme för subjektivitet när man samlar in eller bearbetar data. 

Om man måste tolka svaren eller inte och om det är flera personer som gör det eller bara en. 

Med denna bakgrund kan vi konstatera att reliabiliteten är hög vid vår kvantitativa 

undersökning. Det finns väldigt lite utrymme för subjektivitet. Det som kan minska 
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reliabiliteten är att företagen redovisar sina resultat på olika sätt, bland annat genom att 

använda kostnadsslagsindelad resultaträkning vissa år och funktionsindelad andra år. Vissa 

företag, speciellt i årsredovisningarna från 1995, var sparsamma med att sätta ut förklarande 

noter om vad som ingick i de olika punkterna i resultaträkningen och balansräkningen. Många 

företag har också bytt redovisningsstandard till IFRS på årsredovisningen från 2005. Man får 

också ha i åtanke att de data vi har tillgång till enbart visar situationen så som den är vid årets 

slut. När vi använder tillgångarna och skulderna i våra uträkningar räknar vi med 

genomsnittet av det redovisade värdet vid årets början och värdet vid årets slut. Det skulle 

mycket väl kunna vara så att dessa data skiljer sig ifrån det snitt som annars råder under året. 

Företagen kan också välja att justera sina data i årsredovisningarna för att till exempel få en 

jämnare vinstutveckling över tiden. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

 
Vår undersökning har låg generaliserbarhet eftersom vi inte har med tillräckligt många företag 

och vi inte har valt ut dem på ett statistiskt riktigt sätt. Att analysera så många företag att det 

skulle gå att generalisera skulle ta lång tid. Vi valde mellan två till fyra företag i tre stora 

branscher.  

 

2.7 Källkritik 

 
Vi har använt oss av företagens årsredovisningar som den främsta källan för att hämta data till 

den statistiska undersökningen. Företagen måste i sin redovisning följa rådande lagar och 

praxis för redovisning så man kan dra slutsatsen att trovärdigheten är hög. Viss möjlighet 

finns ändå för företagen att inom lagens ramar påverka redovisningen så att den ger en önskad 

bild av företaget.  

 

Vid hantering och överföring av data finns det risk att det uppstår fel i det statistiska 

underlaget som påverkar undersökningen. Vi har genomfört detta metodiskt och även gjort 

stickprovsdubbelkontroller för att undvika uppkomsten av sådana fel.   

 

De artiklar vi använder som källor kommer från erkända forum för finanschefer och från 

etablerade ekonomiska tidskrifter. Fördelen med artiklar från dessa forum är att aktualiteten är 
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hög. Möjligen skulle man kunna kritisera författarens objektivitet eller distans till ämnet 

eftersom artiklarna ofta är baserade på egna erfarenheter och empiri från projekt och 

undersökningar i deras närhet (Rienecker et al 2002).   
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3. Teoretiskt ramverk 

 Detta kapitel beskriver det teoretiska ramverk vi grundar vår undersökning på. Eftersom 
vi inte har hittat några etablerade teorier på området så baserar vi vårt resonemang på 
publicerade artiklar från välkända tidningar och från olika forum för finanschefer. Det 
teoretiska ramverket rör kassaflödescykelns vikt för företagets lönsamhet. 

 

3.1 Working capital management 

 

Working capital management kan bäst översättas med att hantera företagets rörelsekapital. Att 

göra detta kan jämföras med att sätta företaget på diet: man kan göra stora framsteg på kort 

tid, men det är svårt att hålla (Rebel 2004). Traditionell working capital management handlar 

om att dröja så länge som möjligt med att betala leverantörerna, att minimera sina lager och 

försöka driva på kunderna att betala fakturorna fortare. Detta brukar fungera kortsiktigt, men 

när ledningens fokus ändras är det vanligt att kundfodringarna och lagren går tillbaka mot 

ursprunglig nivå och det enda man har uppnått är att anstränga relationerna till kunder och 

leverantörer. Rebel skriver också att det i motsats till honom själv finns många som hävdar att 

working capital management är ett nollsummespel. En förkortning av kassaflödescykeln och 

därmed frigörelse av kapital medför motsvarande försämring för företagets affärspartners 

vilket till slut resulterar i sämre priser för de varor och tjänster företaget handlar (Rebel 2004).   

 

Nyckeln till framgångsrik working capital management är enligt Rebel att förbättra 

processerna som ligger bakom kundfodringar, lager och leverantörsskulder mer än att 

förbättra de posterna i sig. Om ett företag t.ex. ser över rutinerna för att skicka ut fakturor och 

skickar ut dem direkt efter avslutat projekt istället för att samla ihop dem och skicka ut dem 

varannan vecka så minskar man inte kredittiden till kunderna, men man förkortar 

kassaflödescykeln ungefär en vecka och flyttar fram kassaflödet med samma period. På 

liknande sätt är det troligt att om ett företag inför ett automatiserat webbaserat ordersystem så 

påverkar inte det tiden det tar för kunderna att betala, men felprocenten minskar liksom tiden 

för säljdokumentationen. Dessa faktorer minskar då kassaflödescykeln och 

försäljningskostnaderna (Rebel 2004). 
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Genom att förbättra processerna kan man också få mindre volatilitet i kassaflöden och 

arbetsbelastningen. Detta minskar luckorna med ledig kapacitet och gör företagets cash 

managementaktiviteter mindre känsliga för timingfel och frigör därmed kapital som använts 

som buffert för felbedömningar av in- och utflödet av pengar. Ett exempel är om ett företag 

inför att man betalar fakturor varje dag istället för en gång i veckan. Då minskar volatiliteten 

på företagets kassasaldo vilket frigör kapital som motsvarar skillnaden mellan minimumsaldot 

på kassakontot och det genomsnittliga saldot i kassan före förändringen (Rebel 2004). 

Dessutom medför detta att företaget betalar fakturorna sista kreditdagen, vilket kan förlänga 

den genomsnittliga kredittiden. Speciellt gäller detta för mindre företag som inte vågar betala 

för sent till en stor leverantör (Rebel 2004). 

 

Målet för företagets working capital management borde alltså vara att minska 

rörelsekapitalbehovet så länge det skapar ett mervärde för företaget. Företagsledningen bör 

alltså leta efter ett optimum mer än att sträva efter att minimera rörelsekapitalbehovet (Rebel 

2004). Enligt Rebel är working capital management inte ett nollsummespel utan ett sätt att 

skapa ett varaktigt mervärde och ökad konkurrenskraft för företaget genom att hantera 

likviditeten optimalt och vara mer proaktiv när det gäller balansräkningen.  

 

3.2 Kapital bundet i kassaflödescykeln 

 

Genom att minska sin kassaflödescykel kan företag frigöra stora mängder kapital som kan 

användas till annat. Det totala kapital som binds i kassaflödescykeln kan skrivas som  

 

Bundet 
årsbas

momsOmsättningt
kapital

)1( +⋅⋅=    (7) 

 

t= tiden i dagar för kassaflödescykeln 

Omsättning= företagets årsomsättning 

moms= genomsnittlig moms vid företagets försäljning 

årsbas= antal affärsdagar under året 

(Rebel 2004) 
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En minskning av dagarna i kassaflödescykeln innebär att man frigör kapital. Mängden som 

frigörs är lika med 

 

årsbas

momsOmsättningt
Likviditet

)1( +⋅⋅∆=∆    (8) 

 

Likviditet∆ = frigjort kapital 

t∆ = antal dagars förkortning av kassaflödescykeln 

(Rebel 2004) 

 

3.3 Vad kan företag göra för att minska kassaflödescykeln? 

 
Enligt Smart et al (2004) ökar företaget aktieägarvärdet genom att minska kassaflödescykeln. 

Då verkar företaget med minimalt rörelsekapital. Pengar som inte används i 

kassaflödescykeln kan användas bättre till: 

• Långsiktiga investeringar där pengarna ger högre avkastning 

• Att betala av långfristiga skulder med hög ränta 

• Utdelning 

 

En positiv kassaflödescykel innebär att företagets leverantörskredit inte är tillräcklig för att 

finansiera företagets affärscykel. Företaget behöver då finansiera den på andra sätt, t.ex. 

genom eget kapital eller olika former av lån. Kostnaden för denna finansiering är dyrare än 

för leverantörskrediterna så företaget tjänar på att försöka förlänga sin leverantörskredit eller 

förkorta affärscykeln. Nedan följer olika vägar företaget kan ta för att minska 

kassaflödescykeln. 

 

3.3.1 Kundfodringar 

 

Företag säljer nästan uteslutande på kredit vilket ger upphov till fodringar på företagets 

kunder. De flesta företag strävar efter att minimera dagarna i kassaflödescykeln och därmed 

minska kapitalbindningen och finansieringsbehovet. Detta kan man göra genom att minimera 

kredittiden företaget lämnat till kunderna. Men å andra sidan kan en längre kredittid ge 

upphov till ökad försäljning och en bättre relation till kunderna. Kredittiden är ett 
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konkurrensmedel för de flesta företag. Det vanliga är inte att finansavdelningen sätter 

kreditvillkoren, utan att försäljningsavdelningen gör det (Smart et al 2004).  

 

Även om kreditvillkoren måste vara konkurrenskraftiga finns det saker företagen kan göra. En 

bank tar olika mycket betalt till olika kunder när de ska låna. Ett stort företag med ett högt 

kreditbetyg får en lägre ränta på ett lån än ett lokalt handelsbolag skulle få på motsvarande 

lån. Företag känner ofta sina kunder väl och kan vara lika lämpade som en bank att bedöma 

sina kunders kreditvärdighet, men de använder vanligen ändå samma kreditvillkor för alla 

kunder istället för att ge varje kund (eller kanske kundsegment) individuella villkor baserade 

på kreditkostnaden för just den kunden. Detta gör företagen av tradition och för att de inte har 

tillräcklig infrastruktur för att genomföra det. Företag glömmer lätt bort att ju lägre 

kreditvärdighet deras kunder har, desto mer kostar det att finansiera deras verksamhet genom 

kundkrediter. När kunderna inte betalar ökar de förväntade kreditförlusterna och även 

administrationskostnaderna. Företag tar till skillnad från banker sällan någon avgift för 

försenade betalningar. Att företag skulle gå så långt som att agera som en bank skulle påverka 

konkurrenskraften för mycket men det finns saker att göra. De kan sammanfattas i två 

områden: hur företaget ger och sköter sina kundkrediter samt om företaget ska sköta 

krediterna själva eller outsourca verksamheten (Adding Value to the Recievables Portfolio, 

gtnews 2006-03-20). 

 

3.3.2 Leverantörsskulder 

 

På de fakturor företag får från sina leverantörer står specificerat vissa kreditvillkor, det kan 

t.ex. vara 30 dagar netto. Kreditvillkoren skiljer sig mellan företag och framförallt mellan 

länder. Ett sätt för leverantörerna att få kunderna att betala fortare är att erbjuda dem 

kassarabatt. Då kan kreditvillkoren se ut så här: 30 dagar netto eller 10 dagar med 2 % 

kassarabatt. Kunden kan då själv välja om betalningen ska ske efter 30 dagar eller efter 10 

dagar och då bara betala 98 % av fakturabeloppet. Om kunden betalar efter 10 dagar sänker 

man sin genomsnittliga leverantörskreditperiod och behöver då öka rörelsekapitalet eftersom 

kassaflödescykeln ökar. Man kan se det som att säljaren får betala en ränta till sin kund för att 

få betalningen 20 dagar tidigare. När ett företag ska avgöra om man ska ta kassarabatten eller 

inte kan man jämföra denna ränta med den kostnad företaget har för att ta motsvarande lån, 

t.ex. i form av en checkkredit på en bank. Räntan kan räknas ut på följande sätt: 
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kr
tkassarabat tti

i
r

−
⋅

−
= 365

1
     (9) 

i= kassarabatt 

t= kredittid 

tkr= kredittid med kassarabatt 

 

Med de villkor som är givna ovan blir rkassarabatt=37,2 % per år. Om kunden betalar lägre ränta 

än så på sina korta lån (på t.ex. checkkrediten) ska de alltså ta kassarabatten (Smart et al 

2004). Det har blivit allt ovanligare med kassarabatter eftersom det är ett kostsamt sätt för det 

säljande företaget att få sina kunder att betala tidigare. 

 

3.3.3 Lager 

 
Lagerkostnaden utgör den del i kassaflödescykeln som uppkommer i samband med 

råvarulager, produkter i arbete och färdigvarulager. Genom att minska storleken på sina lager 

minskar även tiden som tas upp i kassaflödescykeln. Lagerkostnaderna varierar stort mellan 

bolag inom olika branscher. Inom tillverkningsindustrin där det kan ta lång tid att producera 

en vara är lagringstiden och därmed kostnaden för lagerhållning mycket större än till exempel 

för ett företag inom livsmedelsindustrin (Arnold 2005). 

 

Företag med lagerhållning löper generellt två risker, ett för stort lager eller ett för litet lager. 

Ett för stort lager leder bland annat till större kapitalbindning i material, högre 

lagerhållningskostnader på grund av ökat utrymmesbehov, risk att varan blir omodern och att 

försäkringskostnaderna för lagret ökar. Ett för litet lager å andra sidan kan innebära att 

kostnaderna för inköp ökar, att man förlorar affärer då varan inte finns i lager, att kunder 

förloras och att företagets rykte skadas (Arnold 2005). 
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3.3.4 Trade-offs vid en förkortning av affärscykeln 

 

Att minimera kassaflödescykeln är inte enbart positivt utan innebär trade-offs företaget måste 

ta hänsyn till. Det innebär en avvägning mellan kostnaden för rörelsekapitalet och kostnaden 

för att ha för lite rörelsekapital (Smart et al 2004).  
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Figur 2. Kostnaden för att hålla en mängd av en tillgång (Smart et al 2004:799). 
 

Kostnad 1 i figuren är kostnaden för att hålla en viss tillgång, t.ex. alternativkostnaden för att 

hålla viss kassa. Kostnad 2 är kostnaden för att ha för lite av en viss tillgång, t.ex. kostnaden 

för att ha för liten kassa och därmed riskera insolvens. Den totala kostnaden är summan av 

kostnad 1 och 2. Ekonomiskt optimum uppnås alltså när summan av kostnad 1 och 2 

minimeras.  
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  Effekt av en saldoökning      
           
      Kostnad 1     Kostnad 2     

Omsättningstillgångar               
Kassa    Alternativkostnad för att hålla   Kostnad för att ha för liten  
   kassa    likviditet och insolvenskostnad 
           
Kundfodringar  Investeringskostnaden i   Alternativkostnaden för förlorad 
   kundfodringar och osäkra   försäljning pga för restriktiva kredit- 
   fodringar    villkor    
           
Lager   Lagerkostnad   Orderkostnad och påfyllnads- 
              kostnad       

Kortfristiga skulder               
Leverantörsskulder Kostnad för minskad likviditet Finansieringskostnader pga   
   pga ökade kortfristiga skulder att en större del av finansieringen  
       utgörs av mer kostsamma lång- 
       fristiga skulder och eget kapital 
       istället för mindre kostsamma kort- 
       fristiga skulder   

(Smart et al 2004) 

 

3.4 Hållbar tillväxt  

 

Företag strävar efter att växa, och de flesta vill dessutom göra det så snabbt som möjligt. 

Detta trots att snabb tillväxt inte alltid maximerar aktieägarnas avkastning. Tillväxt kan mätas 

på en rad olika sätt men här åsyftas försäljningsökning. När ett företag ska växa måste det 

göra en del avväganden som t.ex. beror på hur snabbt företaget vill växa, hur lönsamt 

företaget är, hur mycket internt genererade medel företaget har, hur utdelningspolicyn ser ut 

och hur mycket lån företaget kan få och är beredd att ta (Smart et al 2004).  

 

För att ett företag ska kunna växa måste det troligtvis öka sina tillgångar. Främst gäller detta 

omsättningstillgångarna i form av kassa, kundfodringar och lager, men på sikt måste även 

anläggningstillgångarna öka i form av produktionskapacitet och fastigheter.  

 

Då tillgångssidan av balansräkningen ökar måste även eget kapital och skulder öka. Om man 

bortser från att eget kapital ökar eftersom det är relativt sällan de flesta företag gör 

nyemissioner så kan man dra slutsatsen att skulderna ökar. Åtminstone tills företaget har fått 
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ihop tillräckligt med internt genererade medel att finansiera tillväxten. På skuldsidan är det då 

troligt att leverantörsskulderna ökar eftersom högre försäljning gör att man behöver köpa in 

mer råmaterial. Det är också troligt att de kortfristiga skulderna ökar för att företaget behöver 

öka lånen för att finansiera tillväxten (Smart et al 2004).  

 

3.5 Planering 

 
Eftersom företag strävar efter långsiktig tillväxt har de flesta företag en ökande trend i sin 

omsättning sett över en lång tidsperiod. Tittar man däremot över ett år så varierar 

omsättningen p.g.a. flera faktorer, däribland säsongsvariationer. Byggföretag har t.ex. ofta 

högre omsättning över sommaren medan leksaksföretag har högre omsättning över vintern 

(Smart 2004). Eftersom omsättningen varierar måste företag anpassa sina tillgångar till 

omsättningen. Man kan alltså dela upp behovet av tillgångar i en långsiktig del och en 

kortsiktig. För att finansiera denna variation i tillgångar kan företaget välja några olika 

strategier som man brukar dela upp i konservativ strategi, en aggressiv strategi och en neutral 

strategi. Om företaget tillämpar en konservativ strategi finansierar man kapitalbehovet med 

långa lån som täcker både den långsiktiga trenden och säsongsvariationerna. Dessa lån kan 

t.ex. vara obligationslån som täcker företagets kapitalbehov i flera år. Överskottet placeras i 

korta värdepapper som statsskuldväxlar eller andra räntebärande papper. Med denna strategi 

är det liten risk att företaget ska få likviditetsproblem. Om företaget tillämpar den aggressiva 

strategin finansierar man både en del av det långsiktiga kapitalbehovet och det kortsiktiga 

varierande kapitalbehovet med korta lån. Fördelen är att räntan i allmänhet är lägre på korta 

lån, men nackdelen är att räntan är mer volatil och att företaget riskerar att inte bli beviljade 

några lån om deras finansiella situation skulle försämras. Den neutrala strategin innebär att 

företaget finansierar sina fasta tillgångar med långa lån och de rörliga med kortsiktiga lån. 

Räntekostnaden blir högre än vid den aggressiva strategin, men den kommer inte att fluktuera 

så mycket från kvartal till kvartal. Dessutom minskar de risken att inte bli beviljade 

kortsiktiga lån eftersom de inte behöver låna lika mycket som vid den aggressiva strategin 

(Smart et al 2004). 
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3.6 Räntabilitet 

 

Ett företags räntabilitet är ett relativt mått på företagets lönsamhet. Det finns olika 

räntabilitetsmått men här används räntabilitet på totalt kapital Rt (Greve 2003).   

 

kapitaltotaltligtGenomsnitt

äkteraFinansiellultatRörelseres
Rt

int+=    (10) 

 

Eftersom det är ett relativt mått som är enkelt att räkna ut är jämförbarheten mellan olika 

företag, år, och branscher hög. Räntabiliteten visar hur väl företagets verksamhet bedrivs i 

förhållande till det kapital som finns. Allmänt gäller att en högre räntabilitet är bättre än en 

lägre, men det finns undantag. Om ett företags resultat minskar men företaget samma år skär 

ner verksamheten och alltså minskar kapitalet kan räntabiliteten öka trots att det kanske går 

sämre än tidigare för företaget (Ax et al 2002).  
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4. Empiri 

 Detta kapitel beskriver de empiriska data vi fått fram genom vår undersökning. Här 
redovisas även resultat från de statistiska undersökningar som gjorts på dessa empiriska 
data. 

 
All data som presenteras i empiriavsnittet är hämtad från respektive företags årsredovisning. 
 

4.1 Hypotesformulering 

 

Vid statistiska test börjar man med att formulera hypoteser (Körner et al 2000). Testet visar 

om nollhypotesen kan förkastas. Vi kommer att testa följande fyra hypoteser: 

 

Första hypotesen testar om en minskning av antal dagar i kassaflödescykeln har ett samband 

med räntabiliteten. 

H0: Det finns inget samband mellan en minskning av antal dagar i kassaflödescykeln och 

räntabiliteten. 

H1: Det finns ett samband mellan en minskning av antal dagar i kassaflödescykeln och 

räntabiliteten. 

 

Andra hypotesen testar om en ändring av omsättningen har ett samband med förändringen av 

kassaflödescykeln.  

H0: Det finns inget samband mellan en ändring av omsättningen och en ändring av 

kassaflödescykeln.  

H1: Det finns ett samband mellan en ändring av omsättningen och en ändring av 

kassaflödescykeln. 

 

Tredje hypotesen testar om omsättningsförändringar har ett samband med räntabiliteten. 

H0: Det finns inget samband mellan omsättningsförändringar och räntabiliteten. 

H1: Det finns ett samband mellan omsättningsförändringar och räntabiliteten. 

 



  26 

Fjärde hypotesen testar om det finns ett samband mellan en förändring i kassaflödescykeln 

och kassaflödet före finansieringsverksamheten. 

H0: Det finns inget samband mellan förändring i kassaflödescykeln och kassaflöde före 

finansieringsverksamhet. 

H1: Det finns ett samband mellan förändring i kassaflödescykeln och kassaflöde före 

finansieringsverksamhet. 

 

4.2 Presentation av urvalet 
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Figur 3. Visar hur kassaflödescykeln för de valda företagen såg ut år 2000 respektive 2005. Ljusblå stapel 
representerar år 2005 och lila stapel år 2000. 
 

Figuren ovan visar hur kassaflödescykeln såg ut år 2000 och 2005. Man kan konstatera att 

spridningen är stor och att verkstadsindustribolagen återfinns långt till vänster i diagrammet, 

medan skogsbolag och detaljhandelsföretag finns till höger. Denna trend gäller även övriga år 

som ingår i undersökningen.  
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Figur 4. Visar hur räntabilitet på totalt kapital för de valda företagen såg ut år 2000 och 2005. Ljusblå 
stapel representerar år 2005 och lila stapel 2000. 
 
 

Figuren ovan visar hur räntabiliteten på totalt kapital såg ut år 2000 och 2005. Även här är 

spridningen stor och det är svårt att hitta branscher som generellt har högre eller lägre 

räntabilitet än andra. Tydligt är dock att majoriteten av företagen har stor skillnad på 

räntabiliteten år 2000 och 2005.    
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4.3 Resultat av tester 

 
 

 
Figur 5. Visar normalfördelningen hos de procentuella förändringarna.  
 
Figurerna visar normalfördelningen hos tre av de parametrar som vi kommer att utföra tester 

med. I varje graf finns en kurva som visar den ideala normalfördelningen. Normalfördelade 

variabler är enklare att hantera än variabler som inte är normalfördelade. Dock kan man inom 

ekonomin möta flertalet variabler som inte är normalfördelade (Körner et al 2000). 
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Tabell 1. Visar korrelationen mellan valda variabler. % ∆ KFC = procentuell förändring av kassaflödescykeln, 
% ∆ Rt  = procentuell förändring av den totala räntabiliteten och % ∆ Oms = den procentuella förändringen av 
omsättningen och % D Kassaflöde = procentuella förändringen av kassaflödet innan 
finansieringsverksamhet enligt årsredovisning.  

    % ∆ KFC % ∆ Rt % ∆ Oms % ∆ Kassaflöde 
% D KFC Pearson Correlation 1 -0,075 -0,366 -0.142 
  Sig. (2-tailed) . 0,458 0,000 0,190 
% D Rt Pearson Correlation -0,075 1 0.250 0,192 
  Sig. (2-tailed) 0,520 . 0,012 0,086 
% D Oms Pearson Correlation -0,366 0,250 1 0,177 
  Sig. (2-tailed) 0,000 0,012 . 0,102 
% D Kassaflöde Pearson Correlation -0.142 0,192 0,177 1 
  Sig. (2-tailed) 0,190 0,086 0,102 . 

 

Tabellen ovan visar korrelationen mellan fyra av de variabler som vi anser vara viktigast för 

vår studie. Korrelationen är ett mått på hur bra variabler följer varandras rörelse eller 

förändring. Pearsonkorrelationen är den så kallade korrelationskoefficienten i detta test. Den 

beskriver på vilket sätt variabler påverkar varandra. Variabeln kan anta ett värde mellan  

-1 och 1 och vid dessa extremvärden följer variablerna exakt varandras riktningsförändringar, 

d.v.s. de är perfekt korrelerade eller perfekt omvänt korrelerade. En omvänd korrelation 

innebär att en positiv förändring av en variabel ger en negativ förändring hos den andra 

variabeln. I tabellen beskrivs även en tvåsidig signifikans. För att korrelationen ska sägas vara 

signifikant måste den tvåsidiga signifikansen underskrida 0,05 och ju lägre detta värde sjunker 

desto starkare är signifikansen av korrelationen (Wahlgren 2005). 
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Figur 6. Scatterplot över förändringar i kassaflödescykeln mot förändringar i räntabilitet. 
 

Tabell 2. Regression för alla företag över förändringar i kassaflödescykeln mot förändringar i räntabilitet. 

              

Variabel β Stdav Sig(t) R2 
95 % konf.int. 

undre 
95 % konf.int. 

övre 
Förändring 
kassaflödescykel (%) -0,075 0,263 0,458 0,006 -0,717 0,326 
 

Tabell 2 visar en regression över hur en ändring av tiden för kassaflödescykeln påverkar 

räntabiliteten på totalt kapital. Både förändringen i räntabilitet och förändringen av 

kassaflödescykeln är procentuell förändring. β visar hur lutningen på regressionslinjen, alltså 

hur mycket räntabiliteten påverkas när kassaflödescykeln ändras en enhet. Standardavvikelsen 

är ett spridningsmått som visar hur fördelningen ser ut. En låg standardavvikelse visar på 

mindre spridning och tätare fördelning. Signifikansen av t-värdet visar på sannolikheten att 

vår oberoende variabel (förändringen i kassaflödescykeln) faktiskt påverkar den beroende 

variabeln (räntabiliteten). Vi har valt att lägga signifikansnivån på 95 %. För att det ska kunna 

sägas vara ett statistiskt säkerställt samband ska Sig(t) vara mindre än 0,05. R2 visar hur stor 

del av förändringen av räntabiliteten som kan förklaras enbart av den oberoende variabeln 

(Blom et al 1984).  
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Tabell 2 visar att när man tar alla företagen i en och samma regression finns det absolut inte 

något samband mellan förändringen av ett företags kassaflödescykel och dess räntabilitet. 

Plotten i figur 6 visar att regressionslinjen åtminstone går åt rätt håll, d.v.s. att en minskning 

av kassaflödescykeln ger en bättre räntabilitet, men punkterna är för spridda för att säkerställa 

något samband. Det går alltså inte att förkasta nollhypotesen vid en regression över alla 

företag.  

 

När man gör en regression över varje enskilt företag för sig visar inget företag upp en 

godkänd signifikans. För alla företag ser regressionerna ut på samma sätt som i tabellen ovan 

och man kan således inte förkasta nollhypotesen för något företag.   
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Figur 7. Kassaflödescykel och räntabilitet (Atlas Copco, Sandvik, SKF, SSAB) 
 
 

Figur 7 visar verkstadsföretagens kassaflödescykel och räntabilitet. De företag som har kortast 

kassaflödescykel, Atlas Copco och SSAB, har inte bättre räntabilitet än de övriga. Sandvik 

som har längst kassaflödescykel har genomgående hög räntabilitet. Figuren tyder på att 

räntabiliteten är mer konjunkturbetingad än påverkas av kassaflödescykelns längd.  
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Figur 8. Kassaflödescykel och räntabilitet (Gambro, Getinge) 
 

Figur 8 visar att Getinge som har betydligt längre kassaflödescykel än Gambro också har klart 

bättre räntabilitet för alla år i undersökningen. Totalt motsatt förhållande mot vad det 

teoretiska ramverket indikerar med andra ord.  
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Figur 9. Kassaflödescykel och räntabilitet (H&M, Lindex) 
 

Figur 9 visar att H&M under hela undersökningsperioden har bättre räntabilitet än Lindex 

medan företagen växlar om att ha kortast kassaflödescykel. Räntabiliteten för de båda 

företagen verkar samvariera.  
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Figur 10. Kassaflödescykel och räntabilitet (Holmen, SCA, Rottneros). 
 

Figur 10 visar att de tre skogsföretagen ökar längden på sina kassaflödescykler från 1995 till 

1996 och under samma period sjunker räntabiliteten för alla tre. Därefter minskar 

överensstämmelsen med det teoretiska ramverket. Holmen har största delen av tiden högre 

räntabilitet än SCA, men ständigt en längre kassaflödescykel. Rottneros räntabilitet är 

betydligt mer volatil än de andras som är jämnare över perioden. Det verkar som att 

räntabiliteten är konjunkturbetingad eftersom den samvarierar någorlunda.  
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Figur 11. Scatterplot över förändringar av omsättningen mot förändringar i kassaflödescykeln. 
 

Tabell 3. Regression för alla företag över procentuell förändring av omsättningen mot procentuell 
förändring av kassaflödescykeln. 
              

Variabel  β Stdav Sig(t) R2 
95 % konf.int. 

undre 
95 % konf.int. 

övre 
Förändring av oms 
(%) -0,366 0,123 0,000 0,134 -0,743 -0,253 

 

Regressionen ovan visar att det är signifikant att det finns ett negativt linjärt samband mellan 

förändringen av omsättningen i procent och förändringen av kassaflödescykeln i procent. 

Sambandet visar att när omsättningen ökar så minskar kassaflödescykeln. Enligt denna 

regression förklaras 13,4 % av förändringen i kassaflödescykeln av förändringen av 

omsättningen. Det går alltså inte att förkasta nollhypotesen för hypotes nummer två. 

Konfidensintervallets bredd visar att spridningen är stor vilket gör att mätningen har låg 

precision.  
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Figur 12. Scatterplot över förändringen i omsättning mot förändringen i räntabilitet. 
 

Tabell 4. Regression för alla företag över förändringen i omsättningen i procent mot förändringen av 

räntabiliteten i procent. 

              

Variabel  β Stdav Sig(t) R2 
95 % konf.int. 

undre 
95 % konf.int. 

övre 
Förändring av oms 
(%) 0,25 0,402 0,012 0,063 0,231 1,828 

 

Regressionen ovan visar att det finns ett signifikant samband mellan omsättnings-

förändringen och räntabilitetsförändringen. Det går således att förkasta nollhypotesen för 

hypotes nummer tre. Regressionen har låg precision och förklaringsgraden är bara 6,3 %. 
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Figur 13. Scatterplot över förändringen i kassaflöde före finansieringsverksamheten mot förändringen i 
kassaflödescykeln. 
 

Tabell 5. Regression för alla företag över den procentuell förändringen av kassaflöde före 
finansieringsverksamheten mot förändringen av kassaflödescykeln. 
              

Variabel  β Stdav Sig(t) R2 
95 % konf.int. 

undre 
95 % konf.int. 

övre 
Förändring av oms 
(%) 0,069 0,004 0,488 0,005 -0,005 0,010 

 

Det finns inget signifikant samband mellan förändringen av kassaflödet före 

finansieringsverksamheten och förändringen av kassaflödescykeln. Det går inte att förkasta 

nollhypotesen för hypotes nummer fyra.  
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5. Analys 

 Detta kapitel beskriver vår analys av empirin som erhållits från undersökningen. 
Analyserna har sin grund i de statistiska tester som gjorts på empiriska data. 

 

5.1 Analys av regressionerna 

 

5.1.1 Förändring i kassaflödescykel mot förändring i räntabilitet 

 

Då man inkluderade alla företag en regression visade den att det inte finns något samband 

mellan förändringen i ett företags kassaflödescykel och räntabiliteten. Detta kan tyda på att 

företag som arbetar med sin kassaflödescykel och förkortar kapitalbindningstiden inte tjänar 

något på att göra det. Vi ser tre möjliga orsaker till detta. Den första är att företaget fått ett 

minskat resultat, vilket kan bero på att relationerna till kunderna och leverantörerna har blivit 

sämre. Det kan bero på att företaget inte kunnat erbjuda kunderna samma kreditvillkor som 

tidigare vilket resulterat i minskad försäljning. Leverantörerna har kanske fått betalt ett par 

dagar efter kredittiden gått ut för att minska finansieringsbehovet. Företaget kan ha använt det 

frigjorda kapitalet till en misslyckad investering som inte ökat lönsamheten, eller så kan det 

vara så att det krävdes kostsamma åtgärder för att minska kassaflödescykeln. Kanske var man 

tvungen att ta in konsulter till hjälp, eller så var påfyllnadskostnaderna i lagret större än 

väntat. Ett för litet lager kan ha lett till utebliven försäljning eller försenad leverans.  

 

Den andra orsaken är att det finns en tidsförskjutning mellan en förkortning av 

kassaflödescykeln och en ökning av räntabiliteten. Vi har mätt de procentuella förändringarna 

i räntabilitet mot föregående år, d.v.s. samma år som kassaflödescykeln ändrats. Det är 

möjligt att det tar ett par år innan en förändring ger utslag på lönsamheten. Detta gäller 

speciellt om företaget har använt de frigjorda resurserna till en långsiktig investering.  
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Den tredje orsaken är att man inte minskat det totala kapitalet genom att minska 

kassaflödescykeln. Man kanske inte gjort någon investering alls utan bara lagt det frigjorda 

kapitalet i kassan eller placerat det någonstans där räntabiliteten är låg.  

 

5.1.2 Förändring av omsättning mot förändring av kassaflödescykeln 

 

Den andra hypotesen skulle testa om det fanns något samband mellan en förändring av 

omsättningen och en förändring av kassaflödescykeln. Resultaten visade att det var signifikant 

att det faktiskt fanns ett negativt linjärt samband, men att precisionen var låg och den 

anpassade förklaringsgraden strax över 13 %. Att sambandet var negativt var oväntat eftersom 

en ökad omsättning innebär att företaget får mer att göra och kanske inte alltid hinner med att 

vara noga med kassaflödescykeln vilket borde förlänga kassaflödescykeln. Vi har hittat tre 

möjliga orsaker till att förhållandet i vår undersökning är det motsatta. Den första är att en 

ökad omsättning innebär att de genomsnittliga lagernivåerna minskar eftersom efterfrågan 

ökar och företaget inte fyller på lagren i samma utsträckning som de förbrukas. De minskade 

lagernivåerna minskar kassaflödescykeln. Att lagernivåerna blir mindre och mindre är 

ohållbart i längden då bristkostnaderna kommer att öka och servicenivån minska.  

 

Den andra förklaringen bygger på att företag som kanske gått dåligt en tid vill växa och stärka 

sin konkurrenskraft. Därför börjar de vidta flera åtgärder som att öka marknadsföringen och 

se över sin kassaflödescykel för att frigöra kapital. Då dessa åtgärder är framgångsrika leder 

de till både ökad omsättning och förkortad kassaflödescykel.  

 

Den tredje möjliga förklaringen är att företag har begränsade finansieringsmöjligheter. 

Företag kan inte i alla lägen öka sina lån eller ägarinsatser hur mycket som helst. Då 

omsättningen ökar innebär det ett ökat rörelsekapitalbehov. Om man ser på ekvation 8 på sida 

18 ovan och antar att likviditeten i vänsterledet är begränsad så måste högerledet också vara 

oförändrad. Eftersom omsättningen ökar och de andra faktorerna är konstanta så måste 

kassaflödescykeln minska. Företag måste helt enkelt hushålla med sina begränsade resurser 

när de vill öka omsättningen.  
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5.1.3 Förändring av omsättningen mot förändring av räntabiliteten 

 

Den tredje hypotesen testar om en förändring av omsättningen hade något samband med en 

förändring av räntabiliteten. Det finns ett sådant samband även om förklaringsgraden var låg, 

bara 6,3 %. Modellen pekar på att när företag ökar sin omsättning och sitt resultat så ökar 

räntabiliteten eftersom tillgångarna inte ökar i lika stor utsträckning. Undersökningen visar 

alltså att majoriteten av företagen kan öka omsättningen utan att låta de ökade kostnaderna 

skena iväg och minska resultatet. Enligt Smart (2005) så bör ju företag öka sina tillgångar i 

samma grad som omsättningen så att omsättning/kapital-kvoten är konstant. Då kan företaget 

uppnå hållbar tillväxt. Om företag ökar sin omsättning/kapital-kvot så kan det ge ökad 

räntabilitet på kort sikt men för stora ökningar är ofta inte hållbara på längre sikt. Om 

företagen däremot gör stora expansiva investeringar kan omsättning/kapital-kvoten minska 

och hålla nere räntabiliteten fram tills investeringen börjar betala sig, om den gör det. 

 

Varför är det då inte självklart att företag som tjänar mer pengar också får ökad räntabilitet. 

Förklaringen kan vara att företag som vill växa ibland prioriterar ner lönsamheten för att ta 

marknadsandelar. Detta fenomen tydliggjordes inte minst under IT-eran i slutet på 90-talet av 

företag som Framfab och Icon Medialab.  

 

5.1.4 Förändring av kassaflödet före finansieringsverksamheten mot 

förändringen av kassaflödescykeln 

 

Den fjärde hypotesen testade om förändringen i kassaflödescykeln medför en förändring av 

kassaflödet före finansieringsverksamheten. Som vi kan se i korrelationsmatrisen och plotten 

finns det inget signifikant samband mellan förändringarna i kassaflödescykeln eller 

kassaflödet före finansiering. Då båda variablerna uppvisar någorlunda normalfördelade 

profiler, kan avsaknaden av normalfördelning uteslutas som orsak till att ett samband inte kan 

styrkas.  
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5.2 Kassaflödescykeln som analytiskt redskap 

 
Med anledning av att vi inte kan påvisa några signifikanta korrelationer mellan förändring i 

kassaflödescykeln och förändring av räntabilitet, kan vi inte heller motivera användandet av 

kassaflödescykeln som ett analytiskt instrument för att jämföra branschlika företag. Vi har 

dock kunnat visa att företag inom samma bransch har relativt lika kassaflödescykler, men dess 

längd har inte märkbart påverkat storleken på räntabiliteten. 

 

5.3 Faktorer som påverkar undersökningen 

 

Vid vår undersökning använde vi genomsnittliga värden på balansomslutningen när vi 

räknade ut räntabiliteten på totalt kapital. Resultatet skulle kunna ha blivit annorlunda om vi 

använt oss av värdet på tillgången på balansdagen istället för det genomsnittliga värdet. Vi 

valde att använda det genomsnittliga värdet på balansomslutningen för att minska inverkan av 

stora investeringar eller försäljningar som sker under året.  
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6. Slutsatser 

I slutsatsen ger vi vår synpunkt på resultatet och kommenterar uppsatsen i stort. Här ges en 
diskussion om alternativa slutsatser som inte kan styrkas i det statistiska materialet. Slutligen 
ger vi uppslag till framtida forskning samt motiverar varför denna skulle vara relevant. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Kassaflödescykeln skiljer sig kraftigt både mellan branscher, men också mellan företag i 

samma bransch. Det går inte att dra slutsatsen att en kortare kassaflödescykel skulle ge bättre 

lönsamhet än en konkurrent som har en längre kassaflödescykel. Anledningen är att vi inte vet 

vilken ansträngning, eller kostnad, som är förknippad med att ha en kort kassaflödescykel för 

ett visst företag. Kostnaden för att ha en längre kassaflödescykel än en liknande konkurrent 

kan lätt synliggöras genom att räkna ut kapitalkostnaden på det extra kapital som är bundet 

jämfört med konkurrenten med kortare kassaflödescykel, men kostnaden för att hålla en 

kortare cykel är svårare att uppskatta. Den har att göra med kostnaden för att hålla lagren små, 

utebliven försäljning p.g.a. att kreditvillkoren inte är konkurrenskraftiga, relationer med 

leverantörer etc. Det är med andra ord väldigt svårt för företag att hitta optimum för 

kassaflödescykeln. Alla företag har dessutom sitt eget optimum. Det kan vara lika ogynnsamt 

att ha för lång kassaflödescykel som för kort. Ett minimerat rörelsekapital kan höja intäkterna 

och vinsten, men om det inte gör det så kan företaget hamna i likviditetssvårigheter. Klart är i 

alla fall att frigjort kapital som varit bundet i verksamheten för de flesta företag är ett av de 

minst kostsamma finansieringssätten.  

 

Vårt huvudsakliga syfte är inte att undersöka om en lång kassaflödescykel ger bättre 

lönsamhet än en kortare utan att undersöka om en förändring av kassaflödescykeln på något 

sätt påverkar lönsamheten, i form av räntabilitet på totalt kapital.  

 

Att ändringar i kassaflödescykeln påverkar räntabiliteten på totalt kapital har inte kunnat 

bevisas utifrån de undersökningar som gjorts i anslutning till denna uppsats. Detta skulle 

givetvis kunna tolkas som att kassaflödescyklerna inte har någon större inverkan på 

företagens räntabilitet. Vi har dock valt att inte dra denna slutsats trots att våra data kraftigt 

pekar på att inga samband finns. Anledningen är dels att ändringar av kassaflödescykeln bara 
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utgör en liten del av lönsamheten och dels att det finns flera osäkerhetsfaktorer. Först och 

främst måste vi lyfta fram att all data är hämtad ifrån 118 olika årsredovisningar. Eftersom 

dessa redovisningar kommer från olika företag och från olika år finns det ibland stora 

skillnader på hur olika poster i balansräkning och resultaträkning redovisas. Denna variation 

kan mycket väl leda till att våra data varierar på ett sådant sätt att ett i verkligheten 

existerande samband inte blir fastställt.  

 

Det är inte bara osäkerheten som finns inbyggt i de många källorna som kan bidra till ett 

missvisande svar, företagsledningens uppsåt i redovisningen behöver inte alltid vara att 

presentera en rättvisande bild av verkligheten. Ledningen kan välja att presentera siffror som 

pekar i riktning mot vad marknaden önskar att bolaget ska visa. Ägarnas inflytande kan göra 

att ledningen väljer att redovisa siffror som har förskönats en aning, t.ex. så att företaget visar 

upp en jämn vinsttillväxt. Sådana justeringar kan ha en viss inverkan på vårt resultat. 

 

Vi har under arbetets gång även funderat över om det kan finnas en förskjutningsaspekt när 

det kommer till förbättringar i kassaflödescykeln. Kanske kan det vara så att den förväntade 

förbättringen av resultatet blir synligt först efter ett eller ett par år efter det att 

kassaflödescykeln förkortats? En sådan korrelation har vi inte studerat. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 
Vi anser att det finns stor anledning att fortsätta att undersöka sambandet mellan 

kassaflödescykeln och ett företags resultat. I dagsläget finns inga tydliga teorier som 

behandlar hela kassaflödescykeln, dock finns det teorier kring de enskilda delarna. Vi tror att 

det finns goda möjligheter att komma fram med en teori under cash management om hur ett 

företag ska optimera sin kassaflödescykel för att maximera sin vinst. Ett sådant arbete 

kommer att vara mycket tidsödande och inget som kan göras i en kandidatuppsats eller 

magisteruppsats utan bör ligga på forskningsnivå. 

 

Teorier kring kassaflödescykler kan komma att användas inte bara i ett finansiellt perspektiv 

utan även som strategiskt styrmedel. Av denna anledning anser vi att fortsatt forskning är 

relevant för att maximera den nytta som en ändring av rörelsekapitalet kan göra. 
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