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Sammanfattning 
  

Denna kvalitativa studie syftar till att få en djupare förståelse för hur små- till medelstora 

företag inom fordonsindustrin arbetar med Working Capital Management och hur användbara 

teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken. Working Capital Management, som på 

svenska innebär styrning av rörelsekapitalet, syftar till att hitta en effektiv balans mellan 

rörelsekapitalets olika delar. Datainsamling till studien har skett via primära och sekundära 

källor, där de primära källorna är intervjuer och de sekundära tidigare empiriska studier samt 

tryckta källor. Fyra bolag som uppfyllt studiens krav har valts ut där två utav respondenterna 

var VD för respektive bolag och de andra två ekonomichefer. Intervjufrågorna baserades på 

den teoretiska referensramen där den empiriska datan sedan sammanställdes. Utifrån den 

teoretiska referensramen och den empiriska datan analyserades huruvida teorierna stämde 

överens med samtliga bolag. Slutsatsen av den här studien är att bolagen påverkas mycket av 

de större aktörerna inom fordonsindustrin vilket styr deras arbete med Working Capital 

Management. Däremot påverkas de olika mycket beroende på vilka kredittider bolagen har. 

Bolagen styrs också mycket av andra externa faktorer, där ett dotterbolag är mer styrt från 

övriga koncernen än vad ett moderbolag är. Slutligen kan arbetet med Working Capital 

Management ses som en påverkande faktor i bolagens val av finansiering, där bolagens 

tankesätt ligger mest i enlighet med POT. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  

Alla företag är i behov av kapital då företagen med hjälp av kapital kan finansiera sina 

tillgångar (Brealey, Myers & Allen, 2017). Efter den senaste globala finanskrisen år 2008 

satte det ett tryck på företagen att vara mer likvida för att kunna få verksamheten att gå runt 

då utlåning till både företag och privatpersoner sjönk, och efterfrågan på företagens produkter 

sjönk (Europaportalen, 2018). Samtidigt ökar hela tiden kraven för överlevnad och finansiell 

kompetens i samband med att konkurrensen och globaliseringen av ekonomin ökar. Allt fler 

företag inser behovet av att ha en professionell finansfunktion som bör inkluderas mer i den 

operativa verksamheten. Finansfunktionens roll i en verksamhet är att företagens tillgångar 

finansieras på ett förnuftigt och kostnadseffektivt sätt (Bennet, 2003). Finansfunktionen styr 

alltså hur företagen väljer att finansiera sig långsiktigt och styr därmed företagens val av 

kapitalstruktur. Kapitalstrukturen i ett företag beskriver balansen mellan eget kapital och 

skulder (Brealey et al., 2017).  

Hanteringen av likvida medel utgör däremot en viktig del av finansfunktionens dagliga arbete. 

Att ha ett positivt kassaflöde och en likviditetsreserv innebär att företaget klarar av sina 

kortfristiga betalningar (Larsson, 2008). En god likviditet kopplas alltså ihop med en god 

betalningsförmåga, och där kan rörelsekapitalet anses vara en viktig komponent för att 

maximera likviditeten då företagen kan bli mer likvida genom att frigöra kapital som är 

bundet inom rörelsekapitalet (Rehn, 2012). Genom att frigöra kapital ökar kassaflödet och 

därmed även företagets värde (Yazdanfar & Öhman, 2014).   

Rörelsekapitalet används i den dagliga verksamheten och om ett företag har för mycket 

uppbundet kapital kan det leda till bristande betalningsförmåga (Bennet, 2003). Rörelsekapital 

kan kort beskrivas som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Omsättningstillgångarna består framför allt av olika typer av lager, kundfordringar, kassa och 

bank medan kortfristiga skulder främst består av leverantörsskulder, men även andra typer av 

kortsiktiga lån (Hammarlund, Mackén, Jacobson & Larsson, 2013). Om denna skillnad är 

negativ innebär det att företaget måste använda en del av sina långfristiga skulder för att 

finansiera omsättningstillgångarna. Ju mer likvida ett företag är, desto mindre extern 

finansiering behöver de alltså för att kunna betala av sina skulder (Rehn, 2012).  

För att kunna överleva långsiktigt är det viktigt att företagen är lönsamma genom att utnyttja 

resurserna som de har på ett korrekt sätt, och det görs det inte ifall ett företag har hög 

kapitalbindning då det inte skapar något värde för företaget (Lazaridis & Tryfonidis, 2006). 

Om företagen ska kunna vara likvida nog att kunna betala av sina kortfristiga skulder med 

egna likvida medel är hanteringen av rörelsekapital ett grundläggande steg (Rehn, 2012). För 

en mer effektiv hantering av just rörelsekapitalet arbetar många företag idag med Working 

Capital Management (styrning av rörelsekapitalet), vilket innebär att försöka upprätthålla en 

balans mellan alla komponenter som ingår i rörelsekapitalet. Problemet med att försöka 

frigöra det uppbundna kapitalet är att det inte går att frigöra utan att påverka andra operativa 
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aktiviteter. Detta innebär att kapital måste kunna frigöras utan att påverka framtida 

försäljningar och vinster negativt (Yazdanfar & Öhman, 2014). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att inte ha en effektiv Working Capital Management har visat sig vara en signifikant 

anledning till att svenska små till medelstora företag (vidare benämnt SME:s) misslyckas med 

sina verksamheter (Yazdanfar & Öhman, 2014). Många av tillgångarna hos SME:s utgörs 

dessutom ofta av omsättningstillgångar, och de kortfristiga skulderna utgör många gånger en 

stor del av de totala skulderna på grund av att det är svårare för SME:s att erhålla långfristiga 

krediter (Yazdanfar & Öhman, 2014; Petersen & Rajan, 1997). Även Landström (2017) 

skriver att det är svårare för nystartade företag och SME:s att finansiera sig externt då det 

finns en viss informationsasymmetri mellan företaget och externa investerare, då offentlig 

information om dessa finns i mindre omfattning än vad det finns om stora företag. SME:s 

anses dessutom mer riskfyllda att investera i och de debiteras med högre räntor jämfört med 

stora företag. Detta beskriver Landström (2003) som ett finansiellt gap på utbudssidan, och 

nämner vidare att det även finns ett finansiellt gap på efterfrågesidan som bland annat kan 

uppstå till följd av att SME:s är ovilliga att använda extern finansiering. Detta på grund av 

rädslan för att förlora kontrollen över sitt företag. Med tanke på det tenderar de mindre 

företagen att vara mer beroende av internt tillförda medel, vilket även kan ses som en 

anledning till att varför det är viktigt att dessa företag är insatta i Working Capital 

Management (Ebben & Johnson, 2011). 

 

Dock är det inte bara storleken på företaget som påverkar storleken på rörelsekapitalet. Olika 

industrier binder olika mycket kapital, exempelvis binder tillverkande företag sitt kapital 

längre än vad återförsäljande företag gör då varorna är en längre tid i lager inom de 

tillverkande företagen (Rehn, 2012). En industri som utgör en stor del av 

tillverkningsindustrin i Sverige är fordonsindustrin, som bland annat år 2015 utgjorde ca 13% 

av tillverkningsindustrins totala del av BNP. Fordonsindustrin är en av de branscher i Sverige 

som starkast påverkas av fluktuationer i ekonomin (SCB, 2018). Ett bevis på detta är bland 

annat finanskrisen år 2008 då industrin påverkades både i Sverige och övriga världen. I 

Sverige sjönk orderingångarna med 56% från år 2008 till 2009. Det dröjde hela två år innan 

produktionsvolymerna och orderingångarna ökade igen. Många av köpen är lånefinansierade 

och därav är industrin utsatt under ekonomiskt pressade situationer (SCB, 2018). Enligt Lind 

et al., (2012) stod dock fordonsindustrin inför lönsamhetsproblem redan innan krisen bröt ut, 

då bland annat globaliseringen satte ett tryck på konkurrensen och att företagen skulle bli mer 

kostnadseffektiva i sin produktion. Fordonsindustrin står idag inför ett teknikskifte vilket 

ställer nya krav på de tillverkande företagen, och industrin är dessutom känslig för 

konjunktursvängningar på grund av dess starka kopplingar till den finansiella marknaden 

(SCB, 2018).  

 

Vidare har tidigare studier som gjorts inom Working Capital Management visat på en positiv 

inverkan på även SME:s lönsamhet (Yazdanfar & Öhman, 2014; Tauringana & Arifa, 2013; 

Ebben & Johnson, 2011). I Sverige består alla företagen till 99,9% av SME:s (Ekonomifakta, 
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2018). Detta har väckt ett intresse för att få en djupare förståelse för hur tillverkande SME:s 

inom fordonsindustrin i Sverige arbetar med sitt Working Capital Management i praktiken, då 

det finns många teoretiska aspekter kring ämnet. Dessa kan däremot vara svåra att tillämpa då 

alla företag måste utgå ifrån egna förutsättningar och möjligheter kring kapitalbindningen i 

rörelsekapitalet.   

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

• Hur arbetar tillverkande SME:s inom fordonsindustrin med Working Capital 

Management, och varför väljer de dessa tillvägagångssätt? 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur tillverkande SME:s inom 

fordonsindustrin arbetar med Working Capital Management i praktiken, varför de väljer dessa 

tillvägagångssätt och hur användbara teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken.  
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2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Definition av SME:s 

SME är en förkortning för ”små och medelstora företag”. Själva begreppet SME kommer från 

engelskan där förkortningen är ”small and medium sized enterprises”. Enligt den Europeiska 

kommissionen definieras SME:s utifrån följande tre områden: Antal anställda, 

nettoomsättning och balansomslutning.  Småföretag definieras utifrån kriterierna att de 

anställda skall uppgå till mindre än 50 och att nettoomsättning/balansomslutningen uppgår till 

max 10 miljoner euro. Medelstora företag definieras utifrån kriterierna att antalet anställda får 

högst uppgå till 249, nettoomsättningen får högst uppgå till 50 miljoner euro och 

balansomslutningen till högst 43 miljoner euro (Upphandlingsmyndigheten, 2018).  

 

2.2 Working Capital Management; Att finna en balans på kapitalbindningen i 

rörelsekapitalet 

Working Capital Management (vidare benämnt WCM) utgör en viktig del av företagets 

finanshantering (Deloof, 2003). Många tidigare studier har visat på att stora företag med hjälp 

av WCM kan bli lönsammare, minska risken och därmed öka företagets värde (Le, 2019; 

Lazaridis & Tryfonidis, 2006; Deloof, 2003). Samma resultat har påvisats gälla för SME:s 

(Yazdanfar & Öhman, 2014; Ebben & Johnson, 2011; Teruel & Solano, 2007). WCM, som på 

svenska innebär styrning av rörelsekapitalet, syftar till att hitta en balans mellan 

rörelsekapitalets olika delar (Yazdanfar & Öhman, 2014). Ett stort rörelsekapital kan ge 

indikationer på en dålig hantering av likvida medel medan ett litet rörelsekapital kan innebära 

att företaget måste låna mer från externa finansiärer då de inte har tillräckligt med egna 

likvida medel att röra sig med (Hammarlund et al., 2013). För att finna en balans på 

kapitalbindningen i rörelsekapitalet är det viktigt att företagen gör en avvägning mellan 

lönsamheten för verksamheten och risken som finns för en viss mängd kapitalbindning 

(Teruel & Solano, 2007). Detta ligger även i linje med Nilsson och Olve (2018) som skriver 

att avvägningen mellan kostnader och intäkter som bolaget genererar är en stor del av WCM, 

där samtliga avdelningar som har en inverkan på rörelsekapitalet måste samarbeta med 

varandra då rörelsekapitalets storlek är den samlade effekten av flera beslut som fattas inom 

bolaget.  

 

Ett företag kan minska sitt rörelsekapital på olika sätt. Det kan vara genom att ha en lägre 

lagerhållningsnivå och på så sätt binda mindre kapital i lager, genom att korta ner kredittiden 

till kunderna för att få in pengar snabbare, eller genom att öka kredittiden till leverantörerna 

för att på så sätt betala leverantörerna så sent som möjligt. Detta kan dock medföra vissa 

operationella risker och högre kostnader (Yazadanfar & Öhman, 2014). Om företaget väljer 

att ha mindre i lager måste de köpa in material oftare. Genom att beställa i omgångar med 

lägre kvantitet blir priset oftast högre från leverantörerna (Brealey et al., 2017). Dessutom 

riskerar företaget att gå miste om potentiella intäkter ifall försäljningarna ökar eftersom de 

inte har ett tillräckligt stort varulager som är redo för försäljning (Brealey et al., 2017). Ett 
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större lager kan alltså leda till ökad försäljning (Deloof, 2003). Genom att korta ner 

kredittiden till kunderna kan kunderna välja en konkurrent istället. På så sätt försämras 

relationen till kunden (Wang, 2002). Hade företaget istället erbjudit längre kredittider tillåts 

kunden bland annat att testa kvaliteten på varan innan inbetalning sker (Long et al., 1993). En 

högre kapitalbindning i rörelsekapitalet kan alltså leda till ökad försäljning och därmed en 

ökad vinst (Deloof, 2003). Relationen till leverantörerna och kunderna är ofta långsiktiga och 

riskerar att försämras om företaget minskar sitt rörelsekapital (Baños-Caballero, Teruel & 

Solano, 2014). Att hålla en längre kredittid till leverantörerna kan även ses som ett val av 

finansieringsform, vilket då även kan kopplas till företaget val av kapitalstruktur (Deloof & 

Jegers, 1996). Rajan och Petersen (1997) skriver att SME:s kan välja denna form av 

finansiering när finansiering från andra externa finansiärer inte finns tillgänglig.  

 

Ett vanligt mått för att mäta kapitalbindningen i rörelsekapitalet är Cash Conversion Cycle 

(vidare benämnt CCC) som består utav tre komponenter; varulager, kundfordringar och 

leverantörsskulder. CCC mäter tiden från att inköp av råvaror till inbetalning från försäljning 

sker. Måttet räknas ut genom att ta summan av kundfordringar och lagerhållningstiden 

minskat med kredittid från leverantörerna. Genom att minska kredittiden till kunderna, 

förlänga kredittiden till leverantörerna och minska lagret, minskar även CCC. Ju lägre CCC 

är, desto effektivare anses företaget hantera alla olika delar inom rörelsekapitalet (Deloof, 

2003). Tidigare studier har visat på att en effektiv CCC kan påverka företagets lönsamhet och 

värde (Yazdanfar & Öhman, 2014; Ebben & Johnson, 2011; Lazaridis & Tryfonidis, 2006; 

Deloof, 2003).  

 

De olika delarna inom rörelsekapitalet bör därför beaktas gemensamt eftersom det finns en 

nära relation mellan dem vilket figur 2.1 syftar till att illustrera. WCM syftar alltså till att hitta 

en balans mellan att betala leverantörerna så sent som möjligt, ha låga lagerhållningsnivåer 

och få in betalning från kunderna så tidigt som möjligt utan att det medför operationella 

risker, minskad försäljning och försämrade relationer (Ebben & Johnson, 2011; Petersen & 

Rajan, 1997; Long et al., 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2.1 EGENKONSTRUERAD FIGUR. DESSA KOMPONENTER UTGÖR ARBETET MED WCM.  
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FIGUR 2.2 (LARSSON, 2008. S. 400)  

 

2.3 Kapitalstruktur: Företagens val av finansiering 

Kapitalstrukturen i ett företag är balansen mellan eget kapital och skulder, och visar därmed 

företagets val av finansiering. Idag finns det flera olika synsätt på hur företagen väljer att 

finansiera sig och detta har därmed gett upphov till flera olika teorier, däribland trade-off 

teorin, pecking-order teorin och finansiell bootstrapping. Kapitalstruktur har studerats under 

flera år då det anses ge implikationer på ett företags effektivitet och överlevnad (Landström, 

2017). Fördelningen mellan eget kapital och skulder varierar från företag till företag och 

återspeglas i balansräkningen (Larsson, 2008). Kapitalstrukturen visar på hur företagets 

tillgångar är finansierade, och är ett beslut som tas av ledningen (Nilsson & Olve, 2018). 

Villkoren för bland annat räntekostnader och återbetalningstid är bidragande faktorer vid 

företagets val av finansiering (Brealey et al., 2017).  

 

Franco Modigliani och Merton Miller publicerade i mitten på 1900-talet två olika teorem där 

det första teoremet sa att kapitalstrukturen inte har någon betydelse för företagets värde. 

Förutsättningarna för detta teorem gäller dock på en perfekt marknad utan skatt. Några år 

senare publicerades istället ett nytt teorem där hänsyn till skatt togs. Då jämfördes ett belånat 

företag med ett obelånat vilket visade på att det finns skattefördelar med att låna pengar då 

räntekostnaderna är avdragsgilla och skapar en så kallad skattesköld för företaget, vilket med 

andra ord betyder att företaget får dra av räntekostnaden på det lånade kapitalet från den totala 

skattekostnaden (Brealey et al., 2017).  

 

Skattekostnaden blir alltså lägre för det belånade företaget vilket skapar ett högre kassaflöde 

för aktieägare och långivare. Ett högre kassaflöde skapar ett högre värde på företaget (Brealey 

et al., 2017). Detta teorem visar alltså på ett positivt samband mellan företagets 

skuldsättningsgrad och dess värde, vilket även kan ses i figur 2.2 då avkastningen på eget 

kapital ökar i takt med att skuldsättningsgraden ökar (Larsson, 2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Där:  re = förväntad avkastning på eget kapital 

                   rt  = förväntad avkastning på totalt kapital 

                   rs = kostnad för skulder 

För SME:s är det banklån som utgör den största externa finansieringskällan (Winborg & 

Landström, 2001). Men på grund av informationsasymmetrin mellan SME:s och externa 
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finansiärer uppstår en högre risk för de externa finansiärerna att låna ut sina pengar till SME:s 

jämfört med till större mer etablerade företag. Långivarna tar därför ut en högre ränta mot 

SME:s (Petersen & Rajan, 1995). Genom att etablera en relation kan dessa kostnader med 

tiden minska när långivaren försäkrat sig om att lånet kommer att kunna betalas tillbaka 

(Serrasquiero & Nunes, 2012).  

 

2.3.1 Trade-off teorin; Att uppnå en optimal kapitalstruktur genom att öka 

skuldsättningsgraden 

Trade- off teorin (vidare benämnt TOT) är baserad på idén om skatteskölden från Modiglianis 

och Millers (1963) andra teorem, alltså att den ränta som företaget betalar för det lånade 

kapitalet är avdragsgill. TOT utgår ifrån att alla företag kan nå upp till en optimal 

kapitalstruktur genom att ta hänsyn till utbytet mellan fördelarna och nackdelarna med en 

skuld. Den negativa aspekt som TOT tar hänsyn till är det finansiella trångmål en för hög 

skuldsättningsgrad kan leda till (Brealey et al., 2017). Kostnader som kan uppstå vid 

finansiella trångmål är kostnader vid en konkurs och kostnader för att anlita juridisk hjälp 

eller revisorer som ska hjälpa företaget att komma till rätta med problemet (Brealey et al., 

2017; Larsson, 2008). För att uppnå den optimala kapitalstrukturen ska det finnas en balans 

mellan de positiva effekterna av skatten och de negativa effekterna av en för hög 

skuldsättningsgrad. Om de negativa kostnaderna överstiger de positiva är det inte längre 

vinstgivande att öka skuldsättningsgraden (Brealey et al., 2017).  

 

De flesta studier som gjorts angående TOT har varit på stora etablerade företag, men 

Landström (2017) nämner även ett fåtal studier som gjorts på SME:s däribland Sogorb-Mira 

(2005) och Brounen et al. (2006) (ref. i Landström, 2017). Dessa studier visade att även 

SME:s kan gynnas av skatteeffekterna men att de större företagen lägger mer vikt vid det då 

SME:s kan ha begränsad tillgång till extern finansiering och att ledningen möjligtvis saknar 

kunskapen för att utnyttja effekterna en ökad skuldsättningsgrad kan leda till (Landström, 

2017). 

 

Vidare förklarar även TOT vilka skillnader som kan finnas gällande kapitalstrukturen inom 

olika industrier. Högteknologiska företag som har många immateriella tillgångar med högre 

risk har vanligtvis inte lika hög skuldsättningsgrad som exempelvis flygplansbolag där det 

lånas mycket mer, då tillgångarna är materiella och relativt säkra. En aspekt där teorin 

däremot faller är att i praktiken är det de lönsammaste företagen som vanligtvis lånar minst då 

de inte ändrar om kapitalstrukturen bara för att utnyttja skatteskölden (Brealey et al., 2017). 

 

2.3.2 Pecking-order teorin och finansiell bootstrapping; Undvikandet av 

extern finansiering 

Till skillnad från TOT som drar paralleller mellan kapitalstruktur och den optimala 

skuldsättningsgraden, så handlar Pecking-order teorin (vidare benämnt POT) och finansiell 

bootstrapping snarare om undvikandet av extern finansiering. POT beskriver att företag som 

är i behov av nytt kapital primärt lär söka sig till internt genererade medel, därefter olika typer 



8 
 

av lån och som sista steg utse nytt eget kapital. Myers och Majluf (1984) studerade POT i 

förhållande till stora börsnoterade företag, men teorin anses kunna tillämpas på SME:s också 

(Cosh & Hughes, 1994; Ang, 1991; Holmes & Kent, 1991, ref. i Landström, 2017). 

 

Anledningen till att företagen söker sig till internt genererade medel som första steg är på 

grund utav informationsasymmetrin som förekommer mellan ledningen och externa 

finansiärer då företagsledningen har tillgång till mer information. Ledningen tros ha bättre 

koll på verksamheten än finansiärerna, vilket utgör en stor del till varför internt genererade 

medel anses som ett säkrare och bättre alternativ (Landström, 2003). POT lyckas dessutom att 

förklara aspekten med varför de lönsammaste företagen lånar mindre, och det är för att de har 

mer internt genererade medel som kan återinvesteras inom företaget. Däremot tar POT inte 

hänsyn till kostnaderna som uppstår vid en ökning av skuldsättningsgraden, som exempelvis 

räntor (Brealey et al., 2017).  

 

POT säger vidare att om både ledningen och finansiärerna är rationella kommer varje företag 

som har möjlighet till att låna göra det som andra steg istället för att utföra en nyemission då 

en nyemission kan leda till att aktiepriset sjunker. En nyemittering kan skicka signaler till 

marknaden om att företaget är övervärderat enligt företagsledningen (Brealey et al., 2017). 

Landström (2017) skriver att valet av extern finansiering även kommer att baseras på vilket 

behov av flexibilitet och kontroll företagsledningen har. Ledningen kan vara motvillig till att 

ta in nya delägare eller ta ett lån från banken, och i valet av lån kommer SME:s att välja 

kortfristiga lån över långfristiga. Att finansiera sig via leverantörerna är ett kortfristigt lån 

som resulterar i ett lägre tryck på likviditeten genom att företaget kan betala senare. Det kan 

därför ses som både en billigare och mer flexibel form av finansiering (Deloof, 2003).  

 

Med tanke på informationsasymmetrin och att SME:s ofta debiteras med högre räntor kan det 

göra att ledningen i SME:s tillämpar andra metoder för att finansiera sig, för en låg eller ingen 

kostnad alls (Winborg & Landström, 2001). Det är alltså en möjlighet för att minska 

kapitalbehovet och innebär att balansräkningen inte belastas överhuvudtaget, eller bara till en 

minimal nivå (Winborg, 2009). En sådan metod är finansiell bootstrapping (Landström, 

2017). 

Winborgs och Landströms (2001) mest tillämpade metoder för finansiell bootstrapping är; 

1. Köpa begagnad utrustning. 

2. Förhandla fram så bra villkor som möjligt med leverantörerna. 

3. Hålla inne ägarens lön. 

4. Medvetet betala leverantörerna så sent som möjligt. 

5. Tillämpa rutiner för att få in betalning från kunderna så snabbt som möjligt. 

6. Låna utrustning från andra företag. 

 

2.4 Nyckeltal – Mätningen av ett företags prestationer 
Som tidigare nämnt utgör WCM en viktig del av företagets finanshantering (Deloof, 2003). 

Hallgren (2002) skriver att den finansiella strategin i företaget måste bygga på de individuella 
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möjligheter och begränsningar som företaget har. Det värde som skapas av företaget genom 

exempelvis försäljning, inköp och investeringar kan förbättras beroende på hur företaget 

utnyttjar WCM, då WCM kan bidra till ett lönsammare företag och därmed ett ökat värde 

(Nilsson & Olve, 2018; Yazdanfar & Öhman, 2014).  

 

Nyckeltal kan användas för att värdera ett företag och är uppdelade i olika kategorier 

beroende på vad inom företaget det är som ska mätas. Med hjälp av nyckeltal kan företagens 

prestationer mätas och jämföras (Larsson, 2008). Då det finns en viss informationsasymmetri 

mellan företagsledningen och dess externa intressenter har ofta företagsledningen en bättre 

inblick i hur likviditeten i företaget ser ut men med hjälp utav årsredovisningar kan olika 

likviditetsmått räknas fram. På så sätt kan även externa intressenter få en inblick över 

företagets prestationer. Det viktiga är inte värdet på nyckeltalet för ett specifikt år, utan 

trendutveckling över åren (Hansson, 1996). 

 

Då rörelsekapitalet används i den dagliga verksamheten och binder mycket kapital kopplas 

det ofta ihop med likviditeten i företaget, och därmed även kassaflödet då kassaflödet är 

företagets in-och utbetalningar (Yazdanfar & Öhman, 2014; Rehn, 2012). Mått på kassaflödet 

kan beskrivas med likviditets- och soliditetsmått (Nilsson & Olve, 2018).  

 

Det viktigaste måttet för att mäta likviditeten är kassalikviditet och för att mäta soliditeten 

används måttet soliditet (Hallgren, 2002). Hallgren (2002) skriver vidare att rörelsekapitalets 

olika delar är beroende av storleken på omsättningen. Ett mått som kan ge signaler på att för 

mycket kapital binds i förhållande till verksamhetens omsättning är 

kapitalomsättningshastigheten (Hansson, 1996). Under följande rubriker beskrivs dessa 

nyckeltal ingående samt hur de beräknas. 

 

2.4.1 Kassalikviditet 

Ett vanligt sätt att mäta likviditeten i företaget är nyckeltal som visar relationen mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder (Brealey et al., 2017). Kassalikviditet är ett 

sådant mått och visar på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga. Företaget måste ha 

tillräckligt med likvida medel för att klara av sina betalningar. Kassalikviditet är en form av 

nyckeltal som företag kan använda sig utav då de vill mäta sin likviditet. En tumregel för 

kassalikviditeten är att den ska ligga på över 100% för det visar på att bolaget kan betala av 

sina kortfristiga skulder med sina egna likvida medel, men om de kortfristiga skulderna är 

högre än omsättningstillgångarna innebär det att företaget antingen måste låna mer pengar för 

att betala av sina skulder eller sälja tillgångar som de redan har (Hansson, 1996).  

 Kassalikviditeten beskrivs på följande vis (Larsson, 2008): 

L1 = 
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟−𝑉𝑎𝑟𝑢𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

2.4.2 Kapitalomsättningshastighet 

Kapitalomsättningshastigheten visar på hur fort kapitalet i ett företag går runt (Larsson, 2008). 

Kapitalomsättningshastigheten mäter alltså hur effektivt ett företag utnyttjar sitt kapital i 
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förhållande till sin omsättning. Är kapitalbindningen större relativt omsättningen visar detta 

på att företagen binder för mycket kapital, vilket kan leda till en dålig lönsamhet då 

kapitalomsättningshastigheten är under 1,0 (Hansson, 1996).   

Beräkning av kapitalomsättningshastigheten sker på följande sätt (Larsson, 2008): 

Ko =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

2.4.3 Soliditet 

Ett företags soliditet visar på hur mycket av det totala kapitalet som är finansierat med eget 

kapital. Ju högre soliditet ett företag har, desto lägre finansiell risk anses företaget ha 

(Larsson, 2008). I det totala kapitalet ingår eget kapital och skulder, där andelen eget kapital i 

förhållande till det totala kapitalet mäts med hjälp av soliditeten. Om soliditeten är låg innebär 

det att företaget har många skulder. Företagen bör således ha god koll på soliditeten och hur 

den förändras över tid då detta är av intresse inte bara för själva ledningen inom företaget utan 

även för potentiella långivare. En låg soliditet kan leda till en ojämn lönsamhet för det egna 

kapitalet (Hansson, 1996). 

 

Beräkning av soliditet kan ske på följande vis (Larsson, 2008): 

 

Soliditet (Sol) = 
𝐸𝐾+72% 𝑎𝑣 𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
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2.5 Analysmodell  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 Egenkonstruerad figur 

Syftet med denna modell är att koppla samman den teoretiska referensramen och ge en 

djupare förståelse för hur alla delar hänger ihop.  

WCM utgör som tidigare nämnt en viktig del av företagens finanshantering. Med hjälp av 

WCM kan företagen frigöra kapital som därmed kan användas inom den övriga 

verksamheten. Detta kan kopplas till kapitalstrukturen som visar på företagens val av 

finansiering. Kapitalstrukturen har gett upphov till många olika teorier, däribland TOT och 

POT som är två olika typer av strategier företagen kan följa vid val av finansiering. TOT 

säger att det finns en optimal kapitalstruktur att uppnå. Genom att öka skuldsättningsgraden 

ökar även räntekostnaderna som är avdragsgilla. Det innebär att företaget får dra bort 

räntekostnaderna från den totala skattekostnaden och på så sätt betala mindre skatt. 

Frigörande av kapital leder till ett ökat kassaflöde och därmed ett ökat värde på företaget.  
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Genom att öka värdet på företaget har företaget lättare för att få extern finansiering beviljat till 

en lägre räntekostnad vilket kan koppla WCM till TOT på så sätt att företagen blir villiga till 

att låna mer. 

POT går emot detta och säger att företagen föredrar internt genererade medel som finansiering 

över extern finansiering, och vid valet av extern finansiering föredras kortfristiga skulder över 

långfristiga. För att undvika extern finansiering och för att minimera kostnaderna i högsta 

möjliga mån kan företagen tillämpa finansiell bootstrapping (i fig. 2.3 benämnd 

bootstrapping), vilket kan ses som ett verktyg för att lätta trycket på likviditeten och inte 

belasta balansräkningen. POT och finansiell bootstrapping kopplas till WCM på så sätt att en 

ökad likviditet leder till att behovet av extern finansiering inte blir lika hög. Företagen får 

alltså större valmöjligheter kring valet av finansiering genom WCM. 

Vidare är syftet med nyckeltalsanalysen att mäta de intervjuade bolagens faktiska prestationer 

gällande rörelsekapitalet över tid. Dessa kan snarare ses som ett verktyg för denna studie där 

relevanta nyckeltal valts ut som mäter likviditeten, kapitalbindningen samt soliditeten.  
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3. Metod 
 

3.1  Övergripande forskningsansats; kvalitativ forskning. 

I denna studie har vi valt att utgå ifrån den kvalitativa metoden med en induktiv ansats. En 

kvalitativ metod koncentrerar sig på ett mindre antal enheter och syftar till att söka 

beskrivningar eller modeller som förklarar olika fenomen i omvärlden (Olsson & Sörensen, 

2011). I denna studie kommer detta att ske i form av intervjuer.  

  

Vidare innebär en induktiv ansats att forskningen utgår ifrån verkligheten och att forskaren 

utifrån denna verklighet söker förståelse för datainsamlingen med hjälp av relevanta teorier 

(David & Sutton, 2016). Motsatsen till den induktiva ansatsen är den deduktiva som syftar till 

att testa en hypotes utifrån tidigare teorier (David & Sutton, 2016). Trots att en del av studiens 

syfte är att se hur användbara teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken anser vi att 

denna studie har en induktiv utgångspunkt då vi främst vill få en insyn i företagens arbete 

med Working Capital Management. Vi vill således inte bevisa något i denna studie utan 

enbart få en inblick i hur SME:s arbetar med sitt rörelsekapital och se vilka likheter och 

skillnader det finns mellan bolagen. Då enbart ett fåtal företag kommer att studeras inom 

fordonsindustrin blir det svårt att ge en bild som gäller för hela branschen. 

 

Tillsammans med intervjuerna har även relevanta nyckeltal enligt teorin tagits fram för att 

kunna mäta bolagens faktiska prestationer gällande rörelsekapitalet.  

 

3.2  Litteraturgenomgång 

Litteraturen som användes i denna studie har varit både empiriska studier som har haft en 

relevans till området och en del tryckta källor. Alla empiriska studier som använts i denna 

studie har varit peer reviewed då vi ville ha fram trovärdig information. Många av studierna 

visade på att en effektiv WCM kan frigöra kapital och därmed öka företagens likviditet, vilket 

var en av orsakerna till att många företag gick i konkurs under den senaste finansiella krisen 

då företagen inte var likvida nog. Vi upptäckte på vägen att det inte var många av studierna 

som kopplade WCM till en viss bransch, och då fordonsindustrin var en av de branscher som 

påverkades markant blev fordonsindustrin särskilt intressant och ledde till en del av vårt gap. 

  

De empiriska studierna hittades genom att använda Högskolan i Halmstads databaser. 

Samtliga studier är skrivna på engelska för att svenska studier var svårare att 

hitta. Sökandet av de vetenskapliga artiklarna bestod främst av följande 

sökord: Working capital management, SME, Cash Conversion Cycle, SME profitability och 

Tied-up capital. 

 

Tryckta källor har också varit nödvändiga och praktiska under arbetets gång, främst då teorier 

såsom TOT och POT förklaras utförligare i litteraturen än i de empiriska studierna. De tryckta 

källorna vi använts oss utav är läroböcker där alla böcker är skrivna av personer som är 

verksamma inom företagsekonomi. Bland annat boken Företagets finanser (Larsson, 2008) är 

skriven av en företagsekonom som var verksam och forskade vid Handelshögskolan i Umeå. 
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Även boken Principles of Corporate Finance (Brealey et al., 2017) är skriven av tre författare 

som är professorer inom finansiering. 

 

3.3  Datainsamling 

I denna studie har både primär- och sekundärkällor använts. Intervjuer har använts som 

primärkälla, då detta lämpar sig när få enheter undersöks, vilket vi har haft då fyra intervjuer 

hölls (Jacobsen, 2002). Som sekundärkällor har både tidigare empiriska studier och tryckta 

källor använts. Källorna har återkommande varit till stor hjälp. Hämtning av årsredovisningar 

har även gjorts i syfte till att undersöka samt jämföra rörelsekapitalet i företagen i fråga, samt 

för att kunna räkna ut nyckeltal. Åren som analyserats är 2013–2017 då tillgängliga 

årsredovisningar för år 2018 inte fanns tillgänglig för alla bolagen.  

  

Genom att kombinera primär- och sekundärkällor kan olika typer av data ge stöd i det resultat 

som uppvisas. Primärdata innebär att forskaren själv samlar in information för första gången. 

Datainsamlingen är anpassad för en specifik problemformulering.  Sekundärdata däremot är 

baserad på data som studerats av andra, dvs data som har en annan problemformulering än 

den som forskaren nu har. Viktigt att tänka på vid insamling av sekundärdata är att vara 

källkritisk och att ha koll på ifall källan är trovärdig. En anledning till att sekundärdata 

används är för att ta reda på vad andra människor har sagt och gjort, och vad de har kommit 

fram till i sina studier. Ju fler oberoende källor som används desto bättre (Jacobsen, 2002).  

 

3.3.1 Den öppna intervjun 

Intervjuerna som hållits påbörjades med öppna frågor där uppgiftslämnaren har fått tala fritt. 

Intervjun har sedan övergått till mer strukturerade frågor. Intervjuerna har även varit 

strukturerade på så sätt att frågorna har varit anpassade utifrån vår studie så att rätt ämnen 

sätts i fokus, där det mest övergripande tas upp i början för att sedan röra sig mot mer 

specifika delar. Frågorna togs därmed fram utifrån vår teoretiska referensram där hänsyn togs 

till hur en balansräkning är utformad på så sätt att intervjun inleddes med generella frågor 

kring kapitalstrukturen och om det finns externa faktorer som påverkar deras val av 

finansiering. Vidare mynnade frågorna ut i mer detaljerade frågor gällande rörelsekapitalet 

och hur bolagen faktiskt arbetar med sitt rörelsekapital. Vi försökte därmed strukturera upp 

intervjun så att frågorna kom i en naturlig ordning, där desto längre in i intervjun vi kom 

smalnade diskussionen av. Majoriteten av frågorna mottogs väl av respondenterna, däremot 

upptäcktes det att respondenterna inte var lika insatta i våra valda teorier, på det sättet att de 

inte kände till själva namnen på teorierna men då vi förklarade innebörden av varje teori blev 

de väl förstådda. Jacobsen (2002) skriver att vissa påpekar att förstrukturering avviker från 

den kvalitativa metodens ideal på så sätt att det inte blir full öppenhet. Argumentet mot det är 

dock att utan någon form av strukturering blir datainsamlingen allt för komplex och 

resurskrävande att analysera.   

  

Jacobsen (2002) nämner att den öppna intervjun är mest lämplig under följande 

förutsättningar:  
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• När relativt få enheter undersöks,  

• När vi är intresserade av vad den enskilda individen säger,  

• När vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt 

fenomen. 

 

Vi anser att alla dessa tre förutsättningar uppfylls för denna studie då endast fyra företag 

undersökts samt för att fokus har legat på att låta respondenten tala fritt kring ämnet och hur 

denne själv tolkar frågorna.  

 

3.3.2 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter har skett baserat på bolag som kan relateras till denna studie. 

Respondenterna som intervjuats är Agve AB, AB Halmstads Gummifabrik, KB Components 

AB och Bendiro Profile Tech AB. Respondenterna valdes baserat på kriterier som fanns för 

denna studie vilket var att bolaget ska uppfylla kraven för ett SME:s och det ska vara 

verksamt inom fordonsindustrin. Anledningen till att vi valde tillverkande företag är för att de 

har ett varulager, samt att inköp och försäljning sker via faktura vilket gör att en kredittid till 

leverantörer och kunder uppstår. Utgångspunkten var att finna företag verksamma i närheten 

av Helsingborg och Halmstad så att intervjuerna kunde ske ansikte mot ansikte. Intervjuer 

som sker ansikte mot ansikte upplevs som ett bättre alternativ, då människor är mer 

mottagliga att prata om ämnen som kan upplevas känsliga då det är lättare att få en mer 

personlig kontakt när intervjun sker fysiskt (Jacobsen, 2002). På grund av geografiska 

skillnader skedde intervjun med Agve AB och Bendiro Profile Tech AB via telefon, men det 

fungerade väl då användbar information kom fram. Fördelarna med de andra två bolagen och 

att intervjuerna skedde ansikte mot ansikte var att respondenterna var än mer utförliga i sina 

svar och det var lättare att föra en diskussion kring ämnet i sig.  

 

Gällande Bendiro Tech Profile AB intervjuades ekonomichefen för företaget där personen i 

fråga var mer insatt hur rörelsekapitalet påverkar kassaflödet, och inte lika mycket kring 

själva arbetet med rörelsekapitalet som sker i hela organisationen. Men svar kunde ändå fås på 

alla frågor. Respondenten på AB Halmstads Gummifabrik var också ekonomichef men jobbar 

även med inköpen och är därmed närmare arbetet med rörelsekapitalet och hur det styrs.    

 

3.3.3 Dataanalys 

Under intervjuernas gång gjordes ljudinspelningar, detta för att i efterhand kunna återuppleva 

intervjun vilket accepterades av alla respondenter. På så sätt missades ingen relevant 

information i efterhand. Genom att spela in under tiden kunde dessutom fokus ligga på att 

lyssna på respondenten, samt att ha ögonkontakt med de respondenter där intervjun skedde 

ansikte mot ansikte. Varje intervju tog oss ca 30 min. Vid transkriberingen plockades de mest 

väsentliga svaren ut och sammanfattades till empiri. Empirin tolkades sedan och jämfördes 

med den teoretiska referensramen, vilket därmed kunde leda oss till vår analys.  
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3.4  Källkritik 

Ur en kritisk synpunkt bör det beaktas ifall källorna i denna studie är trovärdiga och relevanta 

att använda sig utav. Tidigare empiriska studier skiljer sig bland annat åt i årtalet som de är 

skrivna. Detta bör tas i åtanke då äldre information möjligtvis inte längre stämmer och nyare  

forskning uppkommit under åren: däremot upplevdes det inte att informationen skilde sig åt 

mellan årtalen. Det bör tas i åtanke att dessa källor är lättare att manipulera då de är 

tillgängliga på nätet. Därför har källgranskning gjorts noggrant och flera jämförelser har gjorts 

med andra källor.  

 

Som tidigare nämnt är studierna skrivna på engelska, vilket innebär att den teoretiska grunden 

är baserad på den internationella marknaden, medan denna studie riktar in sig på enbart den 

svenska. Många av studierna är gjorda på stora bolag (Enqvist et al., 2014; Lazaridis & 

Tryfonidis, 2006; Deloof, 2003) medan vår studie riktar in sig på SME:s. Dock har det även 

utförts många studier på rörelsekapitalets betydelse för SME:s där resultaten har visat på att 

det är lika viktigt för dem att kunna hantera sitt rörelsekapital på ett effektivt sätt, om inte 

viktigare då det är svårare för SME:s att finansiera sig externt (Yazdanfar & Öhman, 2014; 

Tauringana & Arifa, 2013; Ebben & Johnson, 2011). Yazdanfar och Öhman (2014) är en 

studie som gjordes på svenska data vilken visade på positiva resultat även hos svenska SME:s 

vid effektivisering av rörelsekapitalet.  

 

3.5  Validitet och reliabilitet 
I regel så generaliseras inte kvalitativa metoder till större grupper, utan syftet är att förstå och 

fördjupa fenomen (Jacobsen, 2002). I denna studie har fyra SME:s som är aktiva inom 

fordonsindustrin valts ut för att kunna göra detta, och för att öka validiteten har lämpliga 

frågor ställts till personer med kunskap och erfarenhet för det valda området.  

David och Sutton (2016) förklarar att yttre validitet innebär att empirin visar verkligheten för 

den grupp som det skett ett urval på. Denna studie kan alltså anses ha en viss yttre validitet. 

Vi har haft i åtanke att en generalisering för hela branschen inte kan ske, men däremot kan en 

ökad förståelse för branschen ske genom att exempelvis jämföra likheter och skillnader 

mellan bolagen. Vissa av bolagen i denna studie är aktiva även i andra länder, men det är bara 

deras verksamhet här i Sverige som har legat i fokus vilket gör att resultaten inte kan 

generaliseras till andra länder.  

David och Sutton (2016) skriver vidare att en reliabilitet anses god om frågorna tolkas och 

uppfattas på likvärdiga sätt av respondenterna varje gång frågorna ställs. Vår intervjumatris är 

konstruerad genom att frågorna vid ett senare tillfälle kan uppfattas på ett liknande sätt, och 

även genom att respondenten ska kunna svara på alla frågor. Reliabiliteten kan även påverkas 

om forskaren slarvar vid registrering och insamling av data (Jacobsen, 2002). Detta har 

försökts undvika genom att spela in intervjuerna för att sedan kunna återuppleva dem.  

 

 



17 
 

4. Empiri  
 

Tabell 1. Sammanställning av de intervjuade bolagen.  

 

4.1 Agve AB 
 

4.1.1 Presentation av företag och respondent 

Agve AB är en ledande leverantör av autotruckar samt styrelektronik till autotruckar och har 

funnits sedan år 1985. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och försäljning, och omsatte 

år 2017 ca 85 000 tkr. Agve AB är verksamma i flera länder och i Sverige är de belägna i 

Göteborg där de är runt 40 anställda. En stor del av verksamheten är projektbaserad vilket 

innebär att verksamheten är organiserad kring sina projekt och dagligen arbetar inom projekt. 

Deras kundkrets består av stora företag.  

 

Jakob Dannemark är VD för bolaget, men var tidigare även ägare. Från år 2018 är han bara 

VD. Dannemark sköter även ekonomin, främst planeringen, finansieringen och alla 

bankkontakter. Tidigare har han bland annat jobbat inom corporate finance på AB Volvo. 

 

4.1.2 Kapitalstruktur och val av finansiering 

Dannemark anser att en soliditet mellan 35–50% är en rimlig nivå att ligga på när det kommer 

till balansen mellan eget kapital och skulder. Skulderna består till merparten av kortfristiga 

skulder där leverantörsskulderna är den största posten. En mindre del av skulderna består av 

långfristiga räntebärande skulder. När frågan om vilket val av finansiering bolaget föredrar, 

intern eller extern, svarar Dannemark att “Det bästa är att finansiera sig med leverantörerna, 

och samtidigt få så bra villkor som möjligt mot kunderna och på så sätt kunna betala av 

leverantörerna med de pengarna”. Däremellan vill bolaget finansiera sig med långa banklån 

med låg ränta. Så länge man ligger på den önskade soliditeten. Anledningen till att bolaget 

finansierar sig så pass mycket genom leverantörerna är för att de anser att det är den billigaste 

finansieringsformen. 

 

Dannemark är med i beslutsfattandet som rör kapitalstrukturen men säger att bolaget inte har 

en specifik strategi gällande den, utan de fokuserar främst på att ha en rimligt stark 

balansräkning. På det säger Dannemark att ”Generellt vill man inte ha en överkapitaliserad 

verksamhet, eftersom resurserna inte utnyttjas till sin fulla kapacitet i sådana fall”. Det 

kapitalet hade istället kunna placeras någonstans och leda till en bättre avkastning. Det finns 

Företag Respondent Omsättning 

(2017) 

Ingår i en 

koncern 

Moderbolag/ 

Dotterbolag 

Agve AB Jakob Dannemark, VD 85 264 tkr   

AB Halmstads 

Gummifabrik 

Joakim Nordin, 

Ekonomichef 

124 064 tkr              X MB 

KB Components AB Stefan Andersson, VD 347 617 tkr              X MB 

Bendiro Profile Tech AB Annelie Hallin, Ekonomi 99 329 tkr              X DB 
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heller inga specifika externa faktorer som påverkar valet av finansiering. De är en del av ett 

större företag, men de påverkas inte av det. Vidare ser han ingen anledning till att exempelvis 

ligga på ett lägre eget kapital för att gynnas av skatteeffekter eller liknande. Dock säger 

Dannemark att det är extremt viktigt att följa kapitalstrukturen i företaget vilket främst 

kopplas till likviditeten.  

 

Bolaget utgår ifrån en projektbaserad verksamhet där likviditeten rör sig mycket över tid. De 

vill inte hamna i en situation där de inte har råd med att acceptera en affär på grund av att de 

inte har likviditeten till det. Ännu värre hade det varit att hamna i en situation där bolaget har 

accepterat en affär men inte kan hantera likviditeten och då tvingas gå i konkurs. Med tanke 

på att det är en projektbaserad verksamhet med stora projekt och stora summor pengar som 

ligger ute vill bolaget inte finansiera sig med exempelvis factoring där ett annat finansbolag 

köper upp deras fakturor. Det anser Dannemark som en väldigt dyr form av finansiering i 

deras fall då årsräntan på factoring kan vara väldigt hög.  

 

4.1.3 Företagets arbete med WCM 

Dannemark säger att när det kommer till rörelsekapitalet är det många i företaget som måste 

förstå effekten av rörelsekapitalet. Säljarna måste förstå det då de lovar olika typer av 

betalningsvillkor till kunderna. Inköparna måste förstå på vilket sätt inköpen ska skötas. 

Projektledarna måste också exempelvis begripa att de inte måste beställa en massa material i 

förtid. När det kommer till rörelsekapitalet är det alltså inte bara ett beslut på ledningsnivå så 

som det kan vara kring kapitalstrukturen, då exempelvis villkoren som förhandlas fram mot 

kunder och leverantörer av deras säljare är faktorer som påverkar nivåerna på rörelsekapitalet. 

Varje vecka har bolaget projektledningsmöten där dessa frågor tas upp och där de kollar hur 

mycket som har kunnat faktureras till kunderna, och hur mycket som har kunnat betalas till 

leverantörerna.  

 

Kring deras arbete med rörelsekapitalet säger Dannemark att försäljningsfasen är otroligt 

viktigt eftersom det är då villkoren sätts för när pengarna kommer in. Vid inköpsfasen är det 

viktigt att kunna betala så sent som möjligt, och när det kommer till lagerhanteringen vill 

bolaget inte hålla ett stort lager. De försöker alltså att minska sin kapitalbindning genom att ha 

längre kredittid till leverantörerna än vad de erbjuder till kunderna samtidigt som de har låga 

lagerhållningsnivåer. Kredittiden till leverantörerna ligger mellan 30–60 dagar beroende på 

avtalet och kredittiden till kunderna brukar ligga på 30 dagar. Målet är dock att ligga under 30 

dagar.  

 

Eftersom de gör projekt får de delbetalningar där 20% betalas redan vid ordern för att sedan få 

delbetalningar vid olika steg under projektets gång. Målet är att få de stora procentandelarna 

så tidigt som möjligt. Inköpsfasen baseras också kring projekten. Billigare standardmaterial 

köps in i större kvantiteter medan dyrare material snarare är från projekt till projekt och 

lagerhålls därför inte. Kundfordringarna är dock den del i rörelsekapitalet som påverkar de 

mest och som de lägger störst vikt vid. Bolaget kan även ha problem med att få betalt i tid av 

sina kunder, och anser de att det gått för långt blir det ibland att drastiska åtgärder får tas till, 
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exempelvis att inte slutföra hela arbetet. Dannemark anser att det kan vara dåliga 

betalningsvillkor inom denna bransch, just för att alla vill betala sina leverantörer så sent som 

möjligt. ”Det brukar pratas om att fordonsindustrin är bäst i världen på just-in-time och 

kapitaleffektivitet, och det kanske stämmer för de större bolagen. Men för att de ska kunna 

vara det krävs det att de runt om de är ineffektiva och har klara lager som kan levereras 

väldigt snabbt. Hela kedjan behöver alltså inte vara effektiv gällande kapital och logistik” -

Dannemark. Dock anser Dannemark att fordonsindustrin driver efterfrågan på deras produkt 

framåt. 

 

Cash conversion cycle är något som de känner till och resonerar kring men de räknar inte på 

det, och de räknar inte heller på några specifika nyckeltal kopplade till rörelsekapitalet. 

Tidigare när Dannemark jobbade på Volvo kollade man mycket på det egna kapitalet och 

vilken avkastning man haft på det genom åren. I mindre onoterade bolag är det inte lika 

relevant då man inte vet på samma sätt vad verksamheten är värd, det viktigaste är att inte få 

begränsningar i likviditeten anser Dannemark. För Agve AB är rörelsekapital kopplat till 

likviditet vilket de då istället räknar på. Genom att ha en effektiv hantering av sitt 

rörelsekapital kan likviditet frigöras och användas till att göra affärer. 

 

4.1.4 Nyckeltalsanalys av företagets prestationer  

 2017 2016 2015 2014 2013 

Kassalikviditet 153,2% 93,5% 134,8% 170,6% 148,9% 

Kapitalomsättnings- 

hastighet 

2,5 ggr 3,4 ggr 2,6 ggr 2,3 ggr 2,0 ggr 

Soliditet 39,5% 29,6% 21,8% 23,5% 22,9% 

Årets resultat 7 667 000 1 484 000 -68 000 152 000 383 000 

Årets utdelning 0 1 600 000 1 100 000 1 000 000 0 

Tabell 2. Nyckeltalsanalys för Agve AB. 

 

4.1.5 SCB branschnyckeltal 

Nyckeltal 2017 Branschmedian 2017 

Soliditet 38% 

Kassalikviditet 102% 

 Kapitalomsättningshastighet 1,9 ggr 

Tabell 3. SCB branshnyckeltal för tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar, som 

Agve AB tillhör. 

 

4.2 AB Halmstads Gummifabrik 
 

4.2.1 Presentation av företag och respondent 

AB Halmstads Gummifabrik (vidare benämnt HGF) är ett familjeägt bolag som bildades år 

1947 och är belägna i Halmstad. De ingår i en koncern där HGF är moderbolaget. De äger 
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dotterföretaget SIA HGF till 100%, som är beläget i Riga, Lettland. Verksamheten är 

specialinriktade inom gummitillverkning. Bolaget bedriver utveckling, tillverkning och 

försäljning. HGF:s kundkrets består av stora företag. Nettoomsättningen låg på ca 124 000 tkr 

år 2017 och antal anställda för samma år uppgick till 74 st. 

  

Joakim Nordin är ekonomichef för bolaget där han främst har hand om den ekonomiska 

planeringen inom bolaget. Nordin sitter även i ledningen, och har hand om inköpen som 

bolaget gör samt andra administrativa uppgifter inom bolaget.   

 

4.2.2 Kapitalstruktur och val av finansiering 

Enligt Nordin strävar HGF efter att ligga på en soliditet mellan 40–50%. De långfristiga och 

kortfristiga skulderna ligger ungefär i balans med varandra. Bland de kortfristiga skulderna är 

det leverantörsskulderna som är den största posten, och bland de långfristiga skulderna har de 

en stor checkräkningskredit. Anledningen till att HGF har en stor checkräkningskredit är 

främst på grund av det administrativa arbetet, de tycker det är lättare med en 

checkräkningskredit. Att använda exempelvis factoring skapar extra administrativa utgifter. 

Bolaget försöker även att finansiera sig med hjälp av leverantörerna när det går.  

 

Nordin anser att det är viktigt att följa hur balansen mellan eget kapital och skulder ser ut 

inom bolaget, och säger vidare “En stor del till varför det är viktigt är på grund av bankerna, 

att företagets risknivå och skuldsättningsgrad ligger på rätt nivåer för när man behöver låna. 

Har bolaget inte koll på det blir det svårare att få ett lån beviljat”. För att se vart pengarna 

använts upprättar HGF kvartalsvisa finansiella rapporter.  

 

HGF har på senare år haft en sämre lönsamhet bland annat på grund av problem i 

dotterbolaget samt att försäljningsintäkterna har varit lägre än förväntat. På detta säger Nordin 

att generellt vill inte banker ställa upp lika mycket vid sämre tider. Därför är det viktigt att 

som ett mindre bolag att ha en nära relation till banken så att det blir lättare att få lån beviljade 

även vid sämre tider. HGF utnyttjar internt genererade medel som finansieringskälla så långt 

det går. “När man får problem med att generera egna pengar blir allting mycket tyngre och 

jobbigare. Det är viktigt att ha ett kassaflöde som är positivt” -Nordin. De försöker även att 

utnyttja leverantörerna, “De kan man utnyttja lite som en bank” säger Nordin.  

 

4.2.3 Företagets arbete med WCM 

Nordin har en stor del i hanteringen av rörelsekapitalet, då han förutom att vara ekonomichef 

även bland annat sköter inköpen. Dock säger även Nordin att det är flera inom bolaget som 

måste känna till det eftersom rörelsekapitalet påverkas av flera olika beslut på olika nivåer. 

HGF utgår ifrån ett koncept som kallas Lean där man har ett synsätt som ska skapa värde för 

kunden, och kan användas som ett managementverktyg för att effektivisera verksamheten. Det 

inbegriper allt ifrån hur man ser på investeringar och hanterar sitt kapital, till hur man styr 

produktionen och väljer att köpa in. “Lean går ut på att hitta slöserier i hela verksamheten, att 

hitta ett standardsätt för hur produktionen ska skötas för att inte slösa tid på felaktigheter. Det 

handlar om att bli så effektiv som möjligt” -Nordin. Med hjälp av Lean kan rörelsekapitalet 
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effektiviseras eftersom det påverkar den dagliga verksamheten. Målet med Lean för HGF är 

att få alla olika delar inom bolaget att hänga ihop.  

 

I deras arbete med rörelsekapitalet är kundfordringar den del som binder mest kapital. HGF 

har många större kunder som sätter villkoren för avtalet, där det kan ta ända upp till 120 dagar 

tills de får betalt. De styrs alltså väldigt mycket av de större kunderna, “Det blir ett stort 

problem för oss som tillverkande underleverantörer till större företag, det skapar ett 

finansieringsproblem för oss. Det har tagits fram som ett grundläggande problem i branschen” 

säger Nordin. Nordin tror dock inte att HGF kommer att påverkas särskilt mycket av det 

teknikskifte som sker inom fordonsindustrin gällande exempelvis eldrivna fordon då de inte 

levererar några komponenter till själva bilmotorerna. Däremot hoppas bolaget på att vätgas 

kommer bli ett nytt drivmedel då de har en kund i Norge som tillverkar utrustning som 

används för att kunna tillverka vätgas. 

 

Vidare ligger kredittiden till leverantörerna generellt runt 30 dagar men med de leverantörer 

som det är möjligt försöker de att förhandla om längre kredittider. När det kommer till 

varulagret så är de både taktbaserade och kundorienterade beroende på produktionslinje. 

”Taktbaserad innebär att man producerar större mängder av en produkt och därmed fokuserar 

på takten i produktionen. Kundorienterad innebär att produkten produceras utifrån efterfrågan 

från kunderna” förklarar Nordin.  

 

För att minska kapitalbindningen försöker HGF att minska ner kredittiderna till kunderna och 

förlänga de från leverantörerna, men eftersom de har många stora företag som både 

leverantörer och kunder blir rörelsekapitalet ett problem för de. “Alla jobbar ju med sina 

rörelsekapital och alla vill vara så effektiva som möjligt” -Nordin. Samtidigt jobbar de med 

varulagret, att inte binda onödigt kapital där. Nordin känner till Cash Conversion Cycle och 

de har mätetalet men det används inte så mycket. Nyckeltal som används för att kontrollera 

rörelsekapitalet är omsättningshastigheten i råvarulager, mellanlager och färdigvarulager.  

 

4.2.4 Nyckeltalsanalys av företagets prestationer 

 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Kassalikviditet 155,3% 160,1% 142,5% 96,6% 100,2% 

Kapitalomsättnings- 

hastighet 

1,6 ggr 1,7 ggr 1,7 ggr 1,8 ggr 1,7 ggr 

Soliditet 48,3% 50,1% 47,9% 46,5% 37,2% 

Årets resultat -834 000 1 828 000 381 000 4 994 000 1 131 000 

Årets utdelning 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 

Tabell 4. Nyckeltalsanalys för HGF. 
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4.2.5 SCB branschnyckeltal 

Nyckeltal 2017 Branschmedian 2017 

Soliditet 52% 

Kassalikviditet 148% 

Kapitalomsättningshastighet 2,2 ggr 

Tabell 5. SCB branschnyckeltal för partihandel med industriförnödenheter, som HGF tillhör. 

 

4.3 KB Components AB 
 

4.3.1 Presentation av företag och respondent 

KB Components AB (vidare benämnt KB Components) grundades år 1947. Koncernen består 

av flera dotterbolag runt om i världen. Förutom i Sverige finns de även i Litauen, Mexiko och 

Kina. Moderbolaget är KB Components AB som ligger i Örkelljunga, Skåne. År 2015 skedde 

en förändring i verksamheten då BrA Invest tog över ledningen. De är verksamma inom 

plastproduktion där de även tillhandahåller tillverkning av komponenter och systemlösningar 

med hjälp utav moderna produktionsanläggningar. Kundkretsen består utav större bolag. KB 

Components AB hade en nettoomsättning på ca 348 000 tkr år 2017 och antalet anställda 

uppgick till 201 st. 

 

Stefan Andersson är VD för bolaget och äger även BrA Invest koncernen tillsammans med 

sina två bröder. BrA Invest koncernen äger KB Components AB till största del med 91 % av 

aktierna. Andersson är insatt i det mesta som rör företagets rörelsekapital, däribland hantering 

av lager och inköp.  

 

4.3.2 Kapitalstruktur och val av finansiering 

KB Components skulder består till största del av långfristiga skulder till koncernföretag, men 

bolaget finansierar sig även via leverantörerna då leverantörsskulden ligger på ca 52 000 tkr. 

Skulderna till koncernföretaget ligger på ca 192 000 tkr. Som VD är Andersson med i 

beslutsfattandet och anser att det är viktigt att följa kapitalstrukturen då de vill ha en 

kapitalstruktur som är flexibel samt tillräckligt stor i volym för att kunna genomföra alla 

affärer och investeringar som är nödvändiga för deras verksamhet.  

 

KB Components ägs till största del av BrA Invest koncernen och via detta följer de en viss 

struktur gällande sin upplåning. Det handlar om vissa villkor som ska följas gentemot 

bankerna, “Dessa villkor kallas kovenanter, och det kan exempelvis ligga ett villkor om hur 

stor andel eget kapital vi ska ha relativt vår balansomslutning. Det kan även vara att vi inte får 

ha en högre upplåning relativt intjänade pengar än vad vi har överenskommet med banken. 

Denna faktor måste ligga på en viss nivå” förklarar Andersson. Inom hela koncernen finns 

olika upplägg med bankerna i Sverige och bankerna utomlands. En annan strategi som bolaget 

följer är att de ser till så att de har intäkter på “rätt ställen” i koncernen, om det ska vara i 

Sverige eller i länder med lägre beskattning. 
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Som främsta finansiering vill dock bolaget generera kassaflöde internt genom att ha en hög 

intjäning och samtidigt ha en viss mängd rörelsekapital som då antingen ökas eller minskas, 

“Detta kan sedan användas till exempelvis investeringar eller utdelningar, beroende på vad vi 

har för syfte för verksamheten just då. Genom att ha ett högre kassaflöde kan vi undvika hög 

belåning” säger Andersson. Bolaget har inga specifika strategier för att undvika extern 

finansiering eller minimera kostnader inom verksamheten, de äger och finansierar alla sina 

tillgångar fullt ut själva. 

 

4.3.3 Företagets arbete med WCM 

Andersson anser att alla inom bolaget som på något sätt påverkar rörelsekapitalet måste förstå 

innebörden av det. Inköparna måste försöka se till att betalningsvillkoren till leverantörerna 

blir bättre och längre. Säljarna försöker se till att villkoren gällande kredittiden till kunderna 

förändras, att pengarna kommer in snabbare. “Framför allt är det planeringsfunktionen som är 

viktig” säger Andersson. Planeringsfunktionen kallar Andersson de som ser till att 

lagernivåerna hålls optimala, att man inte har för mycket i lager och att varorna inte ligger för 

länge i lager eftersom kapital då binds över en längre period som inte är vinstgivande för 

bolaget.  

 

Gällande arbetet med sitt rörelsekapital vill KB Components få ner kredittiden till kunderna 

och förlänga tiden till leverantörerna. När det kommer till varulagret jobbar de med att hålla 

en jämn balans mellan kapitalbindningen i varulager och inköpen. Detta förklarar Andersson 

med ett exempel; “Om en leverantör till exempel levererar 100 av någonting kostar det kanske 

1 kr/st. Men levererar han 1 000 000 av något kostar det kanske 50 öre/st. En hög volym ger 

lägre pris”. KB Components vill alltså köpa in en rimlig volym för att inte binda för mycket 

kapital i lager men samtidigt inte betala för mycket per styck genom att köpa in mindre 

volymer åt gången. Detta håller bolaget koll på genom en avvägning mellan hur mycket som 

binds i lager kontra hur effektiv produktionen är, produktionen ska vara i balans med 

försäljningen. “På så sätt får vi en bra helhet av bolaget genom att ha en effektiv produktion 

och samtidigt inte binda kapital i onödan i exempelvis lager. För oss är det inte viktigt att 

rörelsekapitalet är så lågt som möjligt, utan snarare att det binder en optimal mängd pengar”. -

Andersson.  

 

KB Components har en kundkrets som består av företag. De vill inte ha en kredittid till 

kunderna som är längre än 30 dagar men vissa kunder har 60 dagar. De upplever inte att de 

har några problem med att få betalt i tid, men i fall det har uppstått problem har bolaget 

stoppat leveranserna som åtgärd. Andersson pratar även om att det största problemet inom 

fordonsindustrin är just att slutkunden, alltså de som bygger fordonet, är väldigt starka relativt 

de mindre leverantörerna och ofta sätter villkor som är väldigt tuffa gällande 

betalningsvillkoren då de kan kräva 90–120 dagars kredittid. Däremot försöker FKG att ta 

fram ett regelverk nu där kredittiden ska ligga på 30 dagar. KB Components har bland annat 

lyckats driva igenom 30 dagars kredittid till Volvo AB som är en av de större aktörerna inom 

fordonsindustrin. Andersson tror dessutom inte att deras verksamhet kommer att påverkas av 
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förändringen gällande elfordon då de levererar plastkomponenter. De ser det snarare som 

positivt på lång sikt då det är mycket plast kopplat till batteridrift. 

 

Gällande kredittiden till leverantörerna har de lyckats förhandla fram bra avtal med vissa av 

leverantörerna där kredittiden ligger på 60 dagar vilket är anledningen till att deras 

leverantörsskulder är så höga. Deras leverantörsskulder är större än både kundfordringarna 

och varulager. “Att finansiera sig via leverantörerna kan ses som ett gratis lån” säger 

Andersson. Vidare anser även Andersson att det är väldigt viktigt att ha en god relation till 

både sina kunder och leverantörer, samt bankerna.  

 

Hos KB Components är alla delar inom rörelsekapitalet lika viktiga, “Allting kostar ju pengar 

i finansieringen” säger Andersson. De är medvetna om CCC och vet vad som gäller för att 

minska rörelsekapitalet, men de använder ingen specifik formel för det. Bolaget följer 

kassaflödet mycket eftersom det är där man ser rörelsekapitalets förändring över året. Främst 

försöker de se till att ha en balanserad kalkyl där de har tillräckligt med utrymme för att utföra 

de affärer och investeringar som de planerat för. Avslutningsvis säger Andersson att 

“Rörelsekapitalet är viktigt, det påverkar den dagliga verksamheten. Som bolag ska man 

försöka se till att inte binda för mycket kapital där. Men det bästa sättet för att öka likviditeten 

är genom att öka vinsten”. 

 

4.3.4  Nyckeltalsanalys av företagets prestationer 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Kassalikviditet 164,1% 187,8% 64,9% 96,0% 113,7% 

Kapitalomsättnings- 

hastighet 

0,8 ggr 0,8 ggr 1,0 ggr 1,2 ggr 1,4 ggr 

Soliditet 34,0% 32,8% 29,8% 30,4% 32,2% 

Årets resultat 27 821 000 24 701 000 15 281 000 10 248 000 13 138 000 

Årets utdelning 20 000 000 20 000 000 10 000 000 20 000 000 0 

Tabell 6. Nyckeltalsanalys för KB Components. 

4.3.5 SCB branschnyckeltal 

Nyckeltal 2017 Branschmedian 2017 

Soliditet 36% 

Kassalikviditet 93% 

Kapitalomsättningshastighet 1,9 ggr 

Tabell 7. SCB branschnyckeltal för tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon, 

som KB Components tillhör. 

4.4 Bendiro Profile Tech AB 
 

4.4.1 Presentation av företaget och respondent 

Bendiro Profile Tech AB (vidare benämnt Bendiro) grundades år 1943 och är belägna i 

Falkenberg, Hallands län. De ingår i företagsgruppen Ortic Group där Bendiro är dotterbolag 
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till Ortic 3D AB. Koncernen omsatte 100 000 tkr men resultatet var dock negativt och 

uppgick till -23 000 tkr. Bendiro är verksamma inom tillverkning och marknadsföring av 

rullformade plåtprofiler, där kunderna ingår i en rad olika branscher. Deras nettoomsättning år 

2017 uppgick till ca 99 000 tkr där antalet anställda var ca 50 st.  

 

Annelie Hallin jobbar som ekonomichef för bolaget och ansvarar därmed för ekonomin och 

den ekonomiska planeringen inom bolaget. Hon är bland annat insatt i den löpande 

bokföringen och har därför bra koll på hur rörelsekapitalet förändras över tid. 

4.4.2 Kapitalstruktur och val av finansiering 

Bendiro har som dotterbolag ett krav på sig att ha en soliditet som ligger på minst 30%. De 

har en större del kortfristiga skulder än långfristiga. Bland de kortfristiga skulderna är det en 

checkräkningskredit och leverantörsskulder som är de största posterna. Bland de långfristiga 

skulderna finns en skuld till kreditinstitut. I valet av finansiering styrs bolaget mycket 

uppifrån i koncernen där det ingår bolag som Bendiro har fått tillskjuta kapital till. Deras 

fordringar på koncernföretag uppgår till ungefär 8000 tkr. När bolaget behöver extern 

finansiering vid exempelvis investeringar styrs det valet av koncernen. Det kan även vara att 

de lånar kapital från koncernen för att inte ta slut på sina egna likvida medel.  

 

Hallin är med i beslutsfattandet kring kapitalstrukturen och säger att den är viktig att följa 

eftersom det styr deras likviditet. Valet av extern eller internt genererad finansiering beror på 

storleken på exempelvis investeringen, är det en mindre investering används helst internt 

genererade medel. Bolaget jobbar mycket med avkastningen på eget kapital då de hela tiden 

mäter avkastningen som de genererar till sina ägare. De har inga specifika strategier gällande 

sin kapitalstruktur, men de erbjuder kassarabatter till sina kunder om de betalar inom 10 

dagar.  

 

4.4.3 Företagets arbete med WCM 

I Bendiros arbete med rörelsekapitalet lägger de mycket vikt vid likviditeten och hur de 

binder sina tillgångar. De binder ungefär lika mycket kapital i varulager och kundfordringar, 

och även i leverantörsskulderna. Hallin anser att det främst är VD;n och hon som 

ekonomichef som måste vara insatta i hur rörelsekapitalet förändras och ser ut. Men däremot 

måste exempelvis produktionschefen och produktionsplaneraren känna till hur produktionen 

och varulagret kan påverka likviditeten och därmed rörelsekapitalet.   

 

Inom bolaget följs rörelsekapitalet upp varje månad där de tittar på hur det har förändrats och 

vilka anledningarna till det är, ifall det kan bero på att de ökat omsättningstillgångarna eller de 

kortfristiga skulderna. “Balansen mellan de olika delarna är viktig, därför mäter vi och följer 

upp de hela tiden. Om vi en period har mycket i kundfordringar försöker vi binda mindre i 

lager exempelvis” säger Hallin.  

 

Förutom att styras uppifrån av koncernen känner de sig även styrda av en del kunder där de 

upplever att just inom fordonsindustrin har de krav på sig om högre kvalité och längre 
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kredittider. “För de större företagen är det viktigt att de med kort varsel ska kunna plocka ut 

varor från vårt lager, och då krävs det att vi jobbar med vårt min- och maxlager, alltså hur 

mycket vi som minst måste ha i lager och hur mycket vi kan ha som mest för att det 

fortfarande ska gynna oss.” - Hallin. Däremot anser de inte att de påverkas av den tekniska 

utveckling som sker inom fordonsindustrin just nu. 

 

Kredittiden till kunderna ligger på allt mellan 10–90 dagar. De jobbar mot att ha så många 

kunder som möjligt med en kredittid på 30 dagar. Bendiro levererar enbart till företag och 

inga privatpersoner. Vidare ligger kredittiden till leverantörerna mellan 30–60 dagar och de är 

beroende av tre huvudleverantörer men det finns inga specifika regler de måste förhålla sig till 

utan det handlar snarare om samspelet och att båda parterna ställer krav på varandra. Bendiro 

värdesätter relationer till både kunderna och leverantörerna väldigt högt. 

 

Bendiro försöker pressa upp kredittiden till leverantörerna men deras främsta arbete ligger på 

inköpen och varulagret. De behöver ha ett säkerhetslager hela tiden för att deras kunder ställer 

krav på min- och maxlager. Inköpen styrs därmed också utifrån detta. Däremot försöker de ha 

kortare ledtider när de köper in material, och se till att det inte produceras och läggs för 

mycket färdiga produkter på lager. Bolaget jobbar mycket med lageromsättningshastigheten, 

men mäter även kassalikviditeten och soliditeten. CCC som uttryck var inte bekant för Hallin 

men de försöker jobba utifrån det, det är dock inget mätetal de använder sig utav.  

 

4.4.4 Nyckeltalsanalys av företagets prestationer 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Kassalikviditet 66,9% 40,2% 35,3% 49,4% 36,4% 

Kapitalomsättnings- 

hastighet 

1,8 ggr 2,1 ggr 2,0 ggr 1,7 ggr 1,5 ggr 

Soliditet 27,9% 30,9% 27,0% 24,8% 32,1% 

Årets resultat -3 156 000 -3 099 000 -672 000 -4 845 000 2 401 000 

Årets utdelning 0 0 0 0 0 

Tabell 8. Nyckeltalsanalys för Bendiro. 

4.4.5 SCB branschnyckeltal 

Nyckeltal 2017 Branschmedian 2017 

Soliditet 47% 

Kassalikviditet 124% 

Kapitalomsättningshastighet 2,0 ggr 

Tabell 9. SCB branschnyckeltal för industri för metalstommar och delar därav, som Bendiro 

tillhör. 
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5. Analys  
 

5.1 Kapitalstruktur och finansieringsform 
Samtliga respondenter i denna studie har en ledande roll i respektive bolag och är med i 

beslutsfattandet kring kapitalstrukturen och valet av finansiering. Landström (2003) skriver 

om det finansiella gapet mellan externa finansiärer och SME:s, att det kan vara svårare för 

SME:s att finansiera sig externt på grund av informationsasymmetrin som kan finnas. 

Långivarna tar därför ut en högre ränta på grund av den ökade risken, men genom att etablera 

en relation kan dessa kostnader minska med tiden när långivarna får en uppfattning om 

bolagets återbetalningsförmåga (Serrasquiero & Nunes, 2012). För HGF som på senare år haft 

en sämre lönsamhet har det varit till nytta att ha en nära relation till banken när bolaget varit i 

behov av extern finansiering, då de generellt upplever att banker är motvilliga till att ställa 

upp vid sämre tider vilket då kan kopplas ihop med vad Landström (2003) skriver om 

informationsasymmetrin och det finansiella gapet.  

 

Informationsasymmetrin kan vidare kopplas till POT som talar för att ledningen i bolaget 

själva är motvilliga till att finansiera sig med externa medel. Internt genererade medel anses 

som ett säkrare och bättre alternativ då ledningen tros ha mer information om sin verksamhet 

(Landström, 2003). Ledningen föredrar alltså internt genererade medel som finansiering över 

externa medel vilket även har påvisats av samtliga intervjuade bolag där Andersson i KB 

Components betonar vikten av en hög intjäning, “Det bästa sättet att öka likviditeten är genom 

att öka vinsten”. En ökad likviditet leder till ett ökat kassaflöde (Yazdanfar & Öhman, 2014). 

“Genom ett högre kassaflöde kan vi undvika hög belåning” -Andersson. POT säger även att 

vid valet av extern finansiering kommer kortfristiga lån att prioriteras över långfristiga på 

grund av ett kontrollbehov hos ledningen men även på grund av ett behov att vara flexibla 

(Landström, 2017; Brealey et al., 2017). Detta ligger i särskild enlighet med Bendiro och 

Agve AB då merparten av deras skulder är kortfristiga, på vilket Dannemark från Agve AB 

betonar att det är den absolut billigaste formen av finansiering vilket även stämmer överens 

med Deloof (2003) som skriver att finansiera sig via leverantörerna resulterar i ett lägre tryck 

på likviditeten då företaget kan betala senare. Att finansiera sig via leverantörerna kan därför 

ses som både billigare och en mer flexibel variant av finansiering, “Leverantörerna kan man 

utnyttja lite som en bank” som Nordin på HGF säger.  

 

Även Andersson på KB Components pratar om att ha en kapitalstruktur som är flexibel vilket 

visar sig genom att bolagets leverantörsskulder är höga, “Att finansiera sig via leverantörerna 

kan ses som ett gratis lån” -Andersson. KB Components och Agve AB har inte lika långa 

kredittider till vissa av sina kunder så som HGF och Bendiro har. Detta kan därmed förklara 

hur KB Components och Agve AB lyckas finansiera sig en hel del via leverantörerna. Detta 

stämmer överens med Winborgs och Landströms (2001) teorier kring finansiell bootstrapping 

som skriver att förhandla fram bra villkor med leverantörerna är en av de mest tillämpade 

metoderna för att minimera kostnaderna och undvika extern finansiering. En annan metod 

Winborg och Landström (2001) nämner är att tillämpa rutiner för att få in betalning från 

kunderna så snabbt som möjligt, vilket Bendiro gör genom att erbjuda kassarabatt om kunden 



28 
 

betalar inom 10 dagar. När det gäller valet av finansiering för Bendiro är de styrda uppifrån i 

koncernen då de själva är dotterbolag.  

 

I motsats till POT och finansiell bootstrapping finns TOT som säger att det finns fördelar med 

att ha en hög skuldsättningsgrad eftersom det resulterar i en skattesköld som leder till en 

minskad skattekostnad, vilket därmed också skapar ett högre kassaflöde för företaget. TOT tar 

även upp en negativ aspekt och det är att med en ökad skuldsättningsgrad tillkommer ökade 

kostnader. När de negativa kostnaderna överstiger de positiva kostnaderna som uppkommer 

av att öka skulderna, är det inte längre vinstgivande för företaget att öka skuldsättningsgraden 

(Brealey et al., 2017). Ingen av bolagen utnyttjar strategin att öka sin skuldsättningsgrad för 

att minska skattekostnaderna. Bolagen ligger därmed inte i linje med TOT. KB Components 

utnyttjar dock att deras koncern finns belägen i flera länder och de kan på så sätt påverka sin 

skattekostnad genom att skapa intäkter i det land där det gynnar koncernen mest. Det kan 

dock snarare ses som en extern faktor som påverkar kapitalstrukturen och inte att de följer 

TOT eftersom de inte ökar skuldsättningsgraden för att minska skattekostnaden. Landström 

(2017) skriver att de större företagen utnyttjar TOT mer än vad SME:s gör vilket delvis kan 

bero på att SME:s kan vara begränsade gällande tillgången av extern finansiering, men att det 

kan även bero på okunskap från ledningens sida i SME:s vilket dessutom upptäcktes hos de 

intervjuade bolagen då ingen kände igen teorin, men ansåg sig inte heller tillämpa den när den 

förklarades.  

 

TOT förklarar även varför kapitalstrukturen kan se annorlunda ut inom olika industrier. 

Industrier där företagen har många materiella tillgångar som är relativt säkra kan låna mer än 

vad företag med många immateriella tillgångar kan göra då det finns en högre risk kring 

immateriella tillgångar (Brealey et al., 2017). De intervjuade bolagen i denna studie är 

tillverkande företag och har därmed många materiella tillgångar vilket kan förklara varför 

både HGF och KB Components har mer långfristiga skulder än vad de har kortfristiga 

skulder. Dannemark på Agve AB nämner även att de vill finansiera sig via leverantörerna så 

långt det går men när mer finansiering krävs vill bolaget ha långa banklån till en låg ränta 

vilket därmed inte heller blir en dyr finansieringsform. Banklån utgör trots allt den största 

externa finansieringskällan för SME:s (Winborg & Landström, 2001).  

 

5.2 Företagens arbete med WCM 
Enligt teorin är WCM relevant för alla företag. Med hjälp av WCM kan företagen bli 

lönsammare, minska risken och därmed öka företagets värde (Yazdanfar & Öhman, 2014; 

Ebben & Johnson, 2011; Lazaridis & Tryfonidis, 2006). Företagens syn på WCM går ihop 

med teorierna kring att det är en viktig del av finanshanteringen inom företaget (Deloof, 

2003). Samtliga respondenter påpekar skillnaden för beslutsfattandet kring valet av 

finansieringsform jämfört med beslutsfattandet som påverkar rörelsekapitalet. Valet av 

finansieringsform tas på ledningsnivå medan beslut kring rörelsekapitalet tas på flera olika 

avdelningar inom verksamheten vilket överensstämmer med vad Nilsson och Olve (2018) 

säger om att storleken på rörelsekapitalet är den samlade effekten av flera beslut som fattas 

inom bolaget.  
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Hos alla de intervjuade bolagen utgör varulager, kundfordringar och leverantörsskulder stora 

poster. Kundfordringarna är den största posten av de tre hos alla bolagen, förutom hos KB 

Components där det istället är leverantörsskulderna vilket bland annat kan bero på att de har 

lyckats förhandla fram 30 dagars kundkredittid till en av de större aktörerna på marknaden, 

Volvo AB, och därför inte binder lika mycket kapital i kundfordringar. Bolagen har många 

större företag som kunder och känner sig styrda utav de då det ofta är dessa kunder som ställer 

avtalsvillkoren. De alla nämner att inom fordonsindustrin är det största problemet just att 

slutkunderna är väldigt starka relativt de mindre leverantörerna. Slutkunderna sätter ofta 

villkor kring betalningstiden som passar deras egna verksamheter och då blir det svårt för de 

mindre tillverkande leverantörerna att påverka det egna rörelsekapitalet, som Nordin på HGF 

säger “Alla jobbar ju med sina rörelsekapital och alla vill vara så effektiva som möjligt”. 

Detta tyder på att det kan vara svårt att tillämpa teorier kring WCM i praktiken då det finns 

externa faktorer som styr bolagen mer än vad de kan styra över sitt rörelsekapital. Agve AB 

nämner dock inga problem kring att de större kunderna har långa kredittider hos dem, så som 

Bendiro och HGF där vissa kunder har 90–120 dagars kredittid. Trots det binder Agve AB 

som mest kapital i sina kundfordringar vilket istället kan bero på att de jobbar i stora projekt 

där det ligger mycket pengar ute samtidigt och de inte får hela betalningen direkt utan 

betalning sker i takt med att olika steg i processen utförs. 

 

Förutom kundfordringarna jobbar bolagen även mycket med sina varulager då de är 

tillverkande företag. Utan ett lager kan bolagen inte sälja, vilket även minimerar risker som 

kan uppstå med att ha ett för litet lager. Om ett företag har för lite i lager riskerar de bland 

annat att gå miste om potentiella intäkter ifall försäljningarna ökar (Brealey et al., 2017). “Det 

bästa sättet för att öka likviditeten är genom att öka vinsten” -Andersson, KB Components. 

Även Dannemark på Agve AB pratar om att försäljningsfasen är otroligt viktigt eftersom det 

är då villkoren sätts för när pengarna kommer in. Detta kan kopplas till Deloof (2003) och 

Long et al. (1993) som skriver att en högre kapitalbindning i rörelsekapitalet kan leda till en 

ökad försäljning. Ingen av bolagen tillämpar just-in-time metoden gällande sitt varulager och 

inköp förutom HGF till en viss del som är både taktbaserade och kundorienterade beroende på 

produktionslinje och även Agve AB som köper in dyrare material från projekt till projekt 

medan standardmaterial lagerhålls. Bendiro däremot behöver ha ett säkerhetslager hela tiden 

då deras kunder ställer krav på de om min- och maxlager där Hallin säger “För de större 

företagen är det viktigt att de med kort varsel ska kunna plocka ut varor från vårt lager, och då 

krävs det att vi jobbar med vårt min- och maxlager”.  

 

Ett vanligt mått för att mäta kapitalbindningen i rörelsekapitalet är CCC. Många tidigare 

studier har visat på att ju kortare CCC desto effektivare är företaget gällande sin WCM 

(Yazdanfar & Öhman, 2014; Lazaridis & Tryfonidis, 2006). Hallin på Bendiro kände inte till 

CCC, men när mätetalet förklarades berättade Hallin att bolaget jobbar utifrån den principen 

vilket även Agve AB, HGF och KB Components gör. HGF har mätetalet men de utgår inte 

ifrån det.  

 

Teruel och Solano (2007) skriver att vid en förändring av kapitalbindningen måste företagen 

göra en helhetsbedömning av lönsamheten och riskerna som en viss mängd kapitalbindning 
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medför. Ingen av de intervjuade bolagen nämner att de jobbar mot ett så lågt rörelsekapital 

som möjligt, utan snarare mot att finna en balans mellan de olika delarna så att kapital inte 

binds i onödan, “För oss är det inte viktigt att rörelsekapitalet är så lågt som möjligt, utan 

snarare att det binder en optimal mängd pengar” -Andersson, KB Components. Detta tyder 

även vidare på att bolagen prioriterar relationer över att vara så effektiva och lönsamma som 

möjligt. Relationen till både leverantörerna och kunderna är oftast långsiktiga och riskerar att 

försämras om företaget minskar sitt rörelsekapital (Baños-Caballero, Teruel & Solano, 2014). 

Hallin på Bendiro pratar också om balansen och säger “Balansen mellan de olika delarna är 

viktig, därför mäter vi och följer upp de hela tiden. Om vi en period har mycket i 

kundfordringar försöker vi binda mindre i lager exempelvis”. De alla vet vad som krävs för att 

minska rörelsekapitalet men det handlar som sagt snarare om balansen mellan alla 

rörelsekapitalets komponenter.  

 

5.3 Nyckeltalsanalys; Att mäta företagets prestation  
Genom att räkna ut nyckeltal under flera år för ett företag kan en trend tas fram över 

företagets prestation (Hansson, 1996). I denna studie har tre nyckeltal valts ut som enligt 

teorin varit relevanta för att mäta likviditet och kapitalbindning (Hallgren, 2002; Hansson, 

1996). Dessa nyckeltal kan kopplas till bolagens prestationer gällande deras WCM.  

 

Om bolagens kassalikviditet jämförs är det främst Bendiro som blir särskilt intressanta att 

beakta då deras kassalikviditet skiljer sig markant åt från de övriga bolagen. Dock ska det 

betonas att den finansiella strategin i ett företag ska bygga på företagets individuella 

möjligheter och begränsningar (Hallgren, 2002). Bendiro är begränsade gällande sin 

finansiella strategi då de är ett dotterbolag och styrs uppifrån i koncernen vilket därmed kan 

påverka deras prestationer. Om Bendiros kassalikviditet jämförs med branschen de tillhör 

ligger bolaget fortfarande under medianen som enligt SCB;s branschnyckeltal ligger på 124%.  

 

Anledningen till att Bendiros kassalikviditet ligger under 100% är för att de binder mer 

kapital i sina kortfristiga skulder jämfört med omsättningstillgångarna minus varulager. För 

att företagen skall kunna betala av sina kortfristiga skulder med sina egna likvida medel är en 

vanlig tumregel att kassalikviditeten bör ligga över 100% (Hansson, 1996).  

 

Hansson (1996) skriver även att det viktigaste inte är värdet på nyckeltalet för ett år, utan 

trendutvecklingen över flera år, och de senaste tre åren har Bendiros kassalikviditet haft en 

positiv utveckling. Övriga bolag ligger bra till jämfört med sina branschmedianer där både 

KB Components och Agve AB har en kassalikviditet som ligger på en förhållandevis hög nivå 

jämfört med sina branscher. En hög kassalikviditet är bra men om den är för hög kan det tyda 

på att företaget inte använder sina omsättningstillgångar effektivt nog, som Dannemark själv 

på Agve säger “Generellt vill man inte ha en överkapitaliserad verksamhet, eftersom 

resurserna inte utnyttjas till sin fulla kapacitet i sådana fall”.   

 

För att mäta hur effektivt ett företag utnyttjar sitt kapital i förhållande till sin omsättning är 

kapitalomsättningshastigheten ett mått för det (Hansson, 1996). Bolagens 
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kapitalomsättningshastighet är jämn över åren vilket innebär att i takt med att omsättningen 

har förändrats har även kapitalbindningen förändrats. KB Components är det bolag som 

skiljer sig mest från sin bransch, där branschens median för kapitalomsättningshastigheten låg 

på 1,9 ggr år 2017 medan KB Components låg på 0,8 ggr. Hansson (1996) skriver att detta 

mått visar på hur effektivt ett företag genererar intäkter till sin verksamhet. Att KB 

Components har en låg kapitalomsättningshastighet behöver dock inte bero på att bolaget inte 

genererar tillräckligt med intäkter. Det kan snarare bero på att de finansierar och äger sina 

anläggningstillgångar själva då anläggningstillgångarna är en hög post hos bolaget. Detta 

resulterar i att det totala kapitalet blir högre än nettoomsättningen.  

 

En låg soliditet innebär att företaget har många skulder och mindre av det egna kapitalet. En 

låg soliditet kan leda till en ojämn lönsamhet för det egna kapitalet. En god soliditet är något 

potentiella långivare eftersträvar då de skall låna ut pengar till företagen, därmed bör 

ledningen ha koll på hur deras soliditet ser ut och förändras (Hansson, 1996).  

Detta kan kopplas till vad Hallin på Bendiro berättar om att de har ett krav på sig att ligga på 

minst 30% soliditet, och att de jobbar mycket med avkastningen på det egna kapitalet. Agve 

AB:s soliditet har förbättrats genom åren, och ligger år 2017 i linje med vad Dannemark anser 

att soliditeten bör ligga på. Agve AB ligger i enlighet med branschmedianen för soliditet. 

HGF och KB Components har en jämn trend över åren gällande sin soliditet. 

 

Avslutningsvis kan resultaten bolagen genererat mellan åren 2013–2017 och hur hög 

utdelningen till ägarna varit utläsas ur tabell 2, 4, 6 och 8. År 2017 gjorde Agve AB en 

avsevärd ökning i resultatet från år 2016 där dessutom ingen utdelning gjordes, vilket kan 

tyda på att bolaget vill utnyttja resultatet till att återinvestera i sin verksamhet. Detta kan även 

kopplas till POT då internt genererade medel utnyttjas. HGF avslutade år 2017 med ett 

negativt resultat vilket bland annat berodde på att försäljningsintäkterna var lägre än de 

förväntat sig. Bolaget har haft en jämn utdelning genom åren. Vidare har KB Components 

resultat förbättrats över åren. År 2015 skedde en förändring inom verksamheten då ägarna 

BrA Invest tog över ledningen inom bolaget vilket kan vara anledningen till det ökade 

resultatet. Utdelning har skett de senaste åren men en del av resultatet har återinvesterats inom 

verksamheten. Bendiro har däremot haft ett negativt resultat de senaste fyra åren, vilket främst 

beror på att de lämnar koncernbidrag till övriga koncernen. Koncernen i sig har däremot också 

påvisat negativa resultat.  
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6. Slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att få en djupare förståelse för hur tillverkande SME:s inom 

fordonsindustrin arbetar med WCM, varför de väljer dessa tillvägagångssätt och hur 

användbara teorier kopplade till rörelsekapital är inom praktiken. Utifrån detta har intressanta 

aspekter och slutsatser kunnat lyftas fram, däribland vilka likheter och skillnader det finns 

mellan bolagen.   

 

□ Samtliga bolag påverkas mycket av de större aktörerna inom fordonsindustrin vilket 

styr deras arbete med WCM. Däremot påverkas de olika mycket beroende på vilka 

kredittider de lyckats förhandla fram till större kunder.  

För att de större aktörerna skall kunna vara effektiva blir de mindre bolagen ineffektiva på 

grund av detta, vilket mer eller mindre kan appliceras på samtliga intervjuade bolag i denna 

studie som alla är underleverantörer till de större aktörerna. Just inom fordonsindustrin är det 

vanligt att de större aktörerna på marknaden ställer villkoren gällande kredittiden vilket direkt 

påverkar bolagens arbete med WCM. Med tanke på att bolagen har ett krav på sig gällande 

kredittiden till många av sina kunder, och samtidigt inte alltid kan förhandla fram längre 

kredittid till leverantörerna blir lagret den post som de försöker balansera och lägga ner 

mycket arbete på. Agve AB och KB Components har inte lika långa kredittider till vissa av 

sina kunder så som HGF och Bendiro har. Därför är HGF och Bendiro mer styrda i sitt arbete 

med WCM än vad de förstnämnda bolagen är eftersom de har mer kapital bundet under en 

längre tid. Beroende på kredittiden till kunderna påverkas alltså även resterande delar i 

rörelsekapitalet. Att FKG då håller på att ta fram ett regelverk där standard ska vara att 

kredittiden ligger på 30 dagar kommer därmed att vara till en stor hjälp för samtliga bolag. 

 

□ Andra externa faktorer styr också mycket vid bolagens arbete med WCM. Som 

dotterbolag styrs bolaget mer av övriga koncernen än vad ett moderbolag gör.  

Relationer till leverantörer och kunder är något som prioriteras över ett lägre rörelsekapital 

och detta påverkar därmed bolagens arbete med WCM. Balansen kring lagerhållningen styrs 

mycket av att de alla prioriterar att ha ett säkerhetslager framför att ha en lägre 

kapitalbindning då bolagen vill kunna leverera till sina kunder i tid. Bendiro har även ett krav 

på sig från vissa av kunderna att det ska finnas ett visst antal varor i lager. Bendiro, som 

dessutom är ett dotterbolag, styrs mycket uppifrån i koncernen. Som dotterbolag är de 

begränsade kring sin finansiella strategi vilket därmed även påverkar deras prestationer. 

Övriga bolag som är moderbolag kan styra sin egen finansiering och arbetet med WCM 

lättare. I samtliga bolag finns en god kännedom om hur WCM rent teoretiskt bör tillämpas för 

att arbetet med det ska bli så effektivt som möjligt, dock kan det bli svårt att tillämpa i 

praktiken. Det handlar snarast om att hitta en balans mellan de olika delarna och inte binda 

onödigt kapital vilket leder till att fokus inte läggs på att bli så lönsamma som möjligt och öka 

värdet på företaget med hjälp av WCM.  

 

□ Arbetet med WCM kan ses som en påverkande faktor i bolagens val av finansiering. 

Bolagens tankesätt ligger mest i enlighet med POT.  

Bolagen har överlag liknande tänk gällande valet av finansiering, där de har mer eller mindre 

samma tänk som POT då de strävar efter att finansiera sig med internt genererade medel och 
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via leverantörerna. Hur bolagens val av finansiering påverkar rörelsekapitalet och dess 

kapitalbindning har vidare kunnat påvisas genom en nyckeltalsanalys. Både KB Components 

och Agve AB genererade positiva resultat år 2017, medan Bendiro och HGF genererade 

negativa resultat. Agve AB hade dessutom ingen utdelning det året vilket tyder på att bolaget 

vill använda vinsten till att återinvestera inom verksamheten. KB Components visar däremot 

upp en sämre kapitalomsättningshastighet. Detta beror dock snarare på att bolaget finansierar 

sina anläggningstillgångar själva, och inte att de är ineffektiva i utnyttjandet av sitt kapital. 

Vidare tillämpas finansiell bootstrapping till en viss del men bör inte klassificeras som ett 

tillvägagångssätt bolagen utgår ifrån. TOT är däremot inget som bolagen tillämpar då de inte 

ökar sin skuldsättningsgrad för att minska skattekostnaderna. Bendiros finansiering styrs 

mycket uppifrån i koncernen, där bolaget har många kortfristiga skulder vilket resulterar i en 

sämre kassalikviditet. Extern finansiering upplevdes däremot inte vara något bolagen var 

rädda för då det är en nödvändig finansieringsform för samtliga. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
I beaktning av förslag till fortsatt forskning gällande vårt studerade område finner vi att det 

hade varit intressant att studera hur slutkunderna i fordonsindustrin arbetar med WCM samt 

hur de ser på sina underleverantörer och hur de prioriterar relationen däremellan. Därefter kan 

likheter och skillnader kring rörelsekapitalet beaktas mellan de större aktörerna och SME: s. 

Vi anser att samma typ av studie även hade kunnat göras i en annan bransch där förhållandena 

är annorlunda för att sedan jämföra vilka likheter och skillnader det finns mellan branscherna. 

6.2 Bidrag 
Vår studie bidrar med att; 

• Upplysa SME:s om vilka möjliga tillvägagångssätt det finns gällande valet av 

finansiering, baserat på teorierna i den teoretiska referensramen.  

• Informera SME:s om hur de kan öka likviditeten och lönsamheten i sin verksamhet 

med hjälp av WCM. 

• Uppmärksamma SME:s hur viktigt det är att arbeta med samtliga delar i sitt 

rörelsekapital. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide  
1. Beskriv dina arbetsuppgifter. 

2. Beskriv företagets kapitalstruktur.  

3. Beskriv din roll i relation till företagets kapitalstruktur. Är du med i beslutsfattandet? 

4. Är det viktigt för er att följa kapitalstrukturen i företaget och hur den förändras? 

5. Finns det externa faktorer som påverkar ert val av finansiering? T.ex. att ni drivs av en 

koncern eller ägare.  

6. Känner ni till trade-off teorin och tillämpar ni den i praktiken? 

7. Känner ni till pecking-order teorin och tillämpar ni den i praktiken? 

8. Bootstrapping; Använder ni er utav några specifika metoder för att undvika extern 

finansiering? Eller för att minimera kostnaden så mycket som möjligt, t.ex. delar 

utrustning med något annat företag. 

9. Är ni insatt i hur rörelsekapitalet hanteras i företaget?  

- Om inte, vilka i företaget är insatta? 

10. Beskriv hur ni arbetar med rörelsekapitalet. 

- På vilket sätt anser du att rörelsekapitalet är viktigt i ert företag? 

11. Arbetar ni aktivt med att minska kapitalbindningen i företaget? 

- Om ja, vad tar ni till för åtgärder för att minska det? 

12. Är ni beroende av en huvudleverantör? 

- Finns det några regler ni måste förhålla er till? 

- Om ja, vilka? 

13.  Vad har ni för typ av kunder? Privatpersoner eller företag? 

14. Vilken kredittid erbjuder nu till era kunder? 

15. Hur lång kredittid har ni från era leverantörer?  

16. Hur tänker ni kring lagerhållningen? 

- Har ni hellre mer varor i lager, eller använder ni er snarare utav ”just in time” 

principen? 

17. Vilken del i rörelsekapitalet är mest betydelsefullt för ert företag? 

18. Känner ni till Cash Conversion Cycle och räknar ni på det? 

19. Använder ni er utav några nyckeltal som inkluderar rörelsekapitalet? 

 

 

 

 

 

 

 

 


