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Sammanfattning 
Rörelsekapitalhantering (WCM) är en viktig del i små och medelstora företags (SMF) i syfte 

att generera nytt kapital samt effektivisera verksamheten. Företagen i Sverige består till större 

delen av SMF vilket gör det viktigt att undersöka hur företagen hanterar sitt kapital. Syftet för 

studien var att studera WCM i form av CCC och WCR med företagsspecifika, branschspecifika 

och makrospecifika faktorer. Detta testades i en OLS-modell med studiens beroende variabler 

CCC och WCR mot de oberoende variablerna lönsamhet, tillväxtmöjligheter, storlek, 

kassaflöde och branschtillhörighet. Studien undersökte även hur en finanskris påverkar 

rörelsekapitalet i form av ett t2-test. Denna studie innefattade 4240 företag under perioden 2008 

till 2015 där 2008 till 2009 beskrivs som krisperiod. Resultatet för studien visar ett positivt 

signifikant samband mellan CCC och kassaflöde samt ett negativt signifikant samband med 

lönsamhet, storlek och branschtillhörighet. Vidare påvisar studien ett positivt signifikant 

samband mellan WCR och lönsamhet samt storlek medans tillväxtmöjligheter, kassaflöde och 

branschtillhörighet har negativt signifikant samband med WCR. Företagen har en längre CCC 

samt en högre WCR under krisperioder. 

 

Nyckelord: Kassaflöde, CCC, företagsspecifik, tillväxtmöjligheter, branschanslutning, 

branschspecifik, makrospecifik, OLS, storlek, SME, WCM, WCR, rörelsekapital 

  



 

 

Abstract 
Working capital management (WCM) is an important part of small and medium-sized 

enterprises (SMEs) in order to generate new capital and streamline operations. The companies 

that consist in Sweden is to the majority SMEs, which makes it important to investigate how 

companies handle their capital. The purpose of the study was to analyse WCM thru CCC and 

WCR with company-specific, industry-specific and macro-specific factors. This was tested in 

an OLS model with this studies dependent variables CCC and WCR against the independent 

variables profitability, growth opportunities, size, cash flow and industry affiliation. The 

study also examined how a financial crisis affects working capital with a t2 test. This study 

included 4240 companies in the period 2008 to 2015, where 2008 to 2009 is described as a 

crisis period. The result for the study shows a positive significant correlation between CCC 

and cash flow, as well as a negatively significant correlation with profitability, size and 

industry affiliation. Furthermore, the study shows a positive significant correlation between 

WCR and profitability, and the size of the growth potential, cash flow and industry affiliation 

are negatively significant in relation to the WCR. The companies have a longer CCC and a 

higher WCR during crisis periods. 

 

Keywords: Cash flow, CCC, company-specific, growth opportunities, industry affiliation, 

industry-specific, macro-specific, OLS, size, SME, WCM, WCR, working capitalförord  
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Ordlista 

Agentkostnad Kostnad som framkommer i ett kontrakt efter intressekonflikter

Autokorrelation Korrelationen mellan paneldatas olika tidpunkter

BRA Bransch

CCC Cash coversion cycle

DIO Days inventory outstanding

DPO Days sales outstanding

DSO Days payable outstanding

Dummyvariabel En binär variabel som representerar en period

Durbin-Watson Test av autokorrelation

KF Kassaflöde

KRI Krisdummy

LÖN Lönsamhet

Multikollinearitet Flera oberoende variabler som korrelerar med varandra

OLS Ordinary least square

Paneldata Data som sträcker sig över en tidsperiod

Proxyvariabel En variabel som ersätter den verkliga variabeln

SMF Små och medelstora företag

STO Storlek

TM Tillväxtmöjligheter

VIF-test Ett test som mäter multikollijäritet bland variabler

WCM Working capital managment

WCR Working capital requirement 
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel presenteras problembakgrunden, problemformulering och slutligen studiens 

syfte. 

 

1.2 Problembakgrund 
Det finns olika metoder för ett företag att tillgodogöra sig kapital och skapa likviditet, en av 

möjligheterna är att förbättra likviditeten genom företagets rörelsekapital (Afrifa, 2016), som 

består av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Omsättningstillgångar innehåller 

varulager, kundfordringar samt kortfristiga placeringar medans kortfristiga skulder består 

av leverantörsskulder och kortfristiga lån. I rörelsekapitalet kan risker uppstå att kapitalet blir 

uppbundet istället för att effektivisera verksamheten, exempelvis ett svårsålt varulager. När ett 

företag arbetar för att optimera rörelsekapitalet benämns det som working capital management 

(WCM) som är betydande inom finansiell hantering (Pedro & Pedro, 2007). Trots dess 

betydelse är WCM en strategi som inom företagsekonomisk litteratur haft en marginell 

publicerad ansamling (Chauhan & Banerjee, 2018), eftersom traditionell litteratur generellt 

fokuserat på långsiktiga finansiella beslut (Baños-Caballero et al., 2010). Genom att 

implementera WCM i verksamheten övervakas och hantera exempelvis kassaflöden, tillgångar 

och skulder för att skapa en mer effektiv verksamhet vilket bidrar till en förbättrad lönsamhet 

och resultat (Chauhan & Banerjee, 2018). Det finns olika metoder att integrera WCM för att 

förbättra rörelsekapitalet vilket kan ses som komplext. Det är en balansgång mellan att 

minimera det bundna kapitalet för att maximera vinsten utan att skapa negativa konsekvenser 

för den operativa verksamheten (Raheman & Nasr, 2007). Duggal & Budden (2012) menar att 

rörelsekapitalet är finansierat med långfristig upplåning eller eget kapital och med anledning 

av att dessa finansieringskällor är dyrare än leverantörsskulder och kortfristig upplåning bör 

investeringar i rörelsekapitalet minimeras. Å andra sidan om likviditeten och rörelsekapitalet 

nonchaleras kommer företagen bemöta insolvens problematik eller i värsta fall konkurs (Gill, 

2011). Om företagen istället fokuserar på att bevara likviditeten kan det påverka vinsten 

negativt då ett företag som inte kan generera vinst på sikt riskerar dess existens. Därav är 

balansgången hur man hanterar rörelsekapitalet både komplext och viktigt (Gill, 2011). Hur 

företag hantera sitt rörelsekapital vid tillämpning av kort- och långsiktiga strategier samt 

upplåning kan vara avgörande för företagens överlevnad på sikt. Men hur skiljer sig sambanden 

i rörelsekapitalets vid globala finanskriser? M.K Koley (1991) menar att att hanteringen av 

rörelsekapitalet kan vara avgörande för att övervinna globala krisperioder och reducera 

företagens eventuella nedgång, faktorer som bland annat påverkar överlevnaden är operativ 

effektivitet, kostnadseffektiva finansieringskällor, intern kassagenerering och tillgång till 

externa krediter. Företag som hanterade sitt rörelsekapital optimalt har kommit ut starkare efter 

lågkonjunkturen.  Problematiken grundas sig på att företag har lättare att prognostisera sitt 

rörelsekapital under gynnsamma förhållanden medans att det är betydligt svårare under 

krisperioder, företag som kan hantera sitt rörelsekapital och prognostisera verksamheten med 

framgång både före och under en finanskris har betydligt större möjlighet att överleva (Kesimli 

& Gunay, 2011).  

 

En betydande förutsättning för ett lands växande ekonomi är små och medelstora företag 

(SMF). SMF utgör majoriteten av alla existerande företag, i Sverige består andelen SMF till ca 

99%, vilket är ca 1,2 miljoner företag (Tillväxtverket, 2018). Kapitalstrukturen skiljer sig åt 

mellan stora och SMF med härledning av ekonomiska begränsningar, där ägarens privata 

ekonomi ofta är inkluderad i företaget. Därav är det viktigare att implementera en habil WCM 
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för SMF. Med begränsade resurser försvåras finansiering av externt kapital vilket beror på 

informations asymmetri som kan uppstå mellan företagens ledning och dess externa investerare.  

(Baños-Caballero et al., 2010; Baños-Caballero et al., 2014). Problematiken grundar sig på att 

SMF har en mindre omfattning av offentlig information samt de förhöjda kostnaderna för 

övervakning (Belghitar & Khan, 2013). Eftersom större delen av SMF:s tillgångar består av 

omsättningstillgångar samt dess skillnad i kapitalstruktur med kortfristiga skulder som den 

största formen av extern finansiering är WCM en central nödvändighet för SMF:s fortsatta 

tillväxt samt överlevnad (Baños-Caballero et al., 2010). Afrifa (2016) konstaterar att när företag 

minskar sina investeringar i rörelsekapitalet förbättras resultatet på grund av att den externa 

finansieringen reduceras. En tillgång av kassaflöde ökar investeringen i rörelsekapitalet samt 

att företag med större kassaflöde har högre investeringar i rörelsekapitalet (ibid). Rörelsekapital 

ses som en nödvändighet eftersom företagen är i behov av kapital för att hantera regelbundna 

betalning, oväntade kostnader samt grundläggande material som ses som nödvändigt för 

produktionen och verksamheten. Den skiljelinje för att företag ska kunna finansiera sin löpande 

verksamhet med sitt kapital benämns som rörelsekapitalkrav (WCR). När företagen arbetar och 

studerar rörelsekapitalet genom en effektiv WCM skapas en större förståelse över dess 

effektivitet, likviditet och övergripande välmående. 

 

Cash Conversion Cycle (CCC) har varit ett vanligt förekommande i tidigare studier för att 

analysera företagens WCM (Baños-Caballero et al., 2010; Deloof, 2003). En effektiv CCC 

hantering genererar en bättre kontroll över företagets kortfristiga investeringar som i sin tur 

minskar företagens risk samt ökar dess lönsamhet (Wang, 2002.). En längre CCC ökar 

lönsamheten eftersom det bidrar till en högre försäljning, genom beviljade handelskrediter och 

stora investeringar i varulagret (Baños-Caballero et al., 2010; Deloof, 2003) men en lång CCC 

kan innebära negativa konsekvenser om investeringskostnaderna i rörelsekapitalet ökar 

snabbare än lagret eller kundfordringar (Deloof, 2003). Å andra sidan diskuterar (Wang, 2002) 

fördelen med en kortare CCC som förbättrar lönsamheten, vilket sker när kundfordrings 

perioder och lagret reduceras samt längre kreditvillkor. En sådan strategi skapar en mer 

förmånlig finansiering med låga räntekostnader, det kan dock medföra en operativ risk med 

minskad försäljning som följd av ett lågt varulager kombinerat med kortfristiga handelskrediter 

(ibid). Tidigare forskning har därmed skiljaktiga reslutat gällande rörelsekapitalets samband på 

CCC och således WCM. 

 

1.3 Problemformulering 
Tidigare studier inom WCM har fokuserat i synnerhet på förhållandet mellan WCM och 

företagens prestation i exempelvis förståelsen kring dess lönsamhet, samtidigt som 

forskningsområdena har varit koncentrerat på industribranschen (Çetenak et al., 2017; Harsh & 

Satish, 2017). Forskningen som tidigare presenterats har i största allmänhet studerats i större 

länder (Afrifa, 2016; Kaur & Kaur, 2014). Få studier har analyserats rörelsekapitalets samband 

under och efter en krisperiod i form av CCC och WCR, då tidigare forskning istället studerat 

företagen under lågkonjunktur (Duggal & Budden, 2012; Gill, 2011) eller under tillväxtfas och 

högkonjunktur (Chauhan & Banerjee, 2018; Harsh & Satish, 2017). Denna studie 

implementerar en krisperiod som omfattar åren 2008 och 2009 samt åren 2010-2015 som 

motsvarar åren efter en kris. Ingen tidigare studie har studerat variationen i rörelsekapitalet 

mellan krisperioder på svenska SMF i termer av WCR och CCC. Förhoppning är att skapa en 

väldisponerad illustration samt finna särskiljande observationer mellan perioderna för att 

komplettera tidigare studier.  

 

Denna studie fokuserar på 4240 svenska SMF för att analysera rörelsekapitalet i form av CCC 

och WCR som en proxy för WCM. Det finns ytterst få studier som har analyserat WCM i form 

https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
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av CCC och WCR på svenska SMF (Yazdanfar & Öhman, 2014). Genom att implementera  en 

krisperiod tillhandhar studien ytterligare element för att studera samband i rörelsekapitalet och 

är därav originell i forskningssammanhang. Studiens förhoppning är därav att bistå med 

komplettering av befintlig forskning och fylla detta forskningsgap.  

 

1.4 Syfte 
Studiens primära syfte är att analysera förklarande variabler av WCM i form av WCR och CCC 

på Svenska SMF under perioden 2008-2015. Studiens sekundära syfte är att analysera i fall en 

krisperiod har något samband med rörelsekapitalet genom studiens variabler lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter, storlek, kassaflöden och branschtillhörighet. Studien syftar även att ge 

ytterligare kunskap inom forskningsområdet men även bidra till större kunskap på ett 

samhällsekonomiskt plan för företag, banker och kreditinstitut i dess vetskap om denna studies 

olika variabler reflekteras på rörelsekapitalet.  

 

2. Teori 
 
I detta kapitel presenteras studiens teori WCM med dess proxy CCC och WCR. Vidare redogörs 

resultat och konstateranden från tidigare forskning för studiens övriga variabler som är 

lönsamhet, tillväxtmöjligheter, storlek, kassaflöden, branschtillhörighet och kris. Slutligen 

presenteras studiens hypoteser samt analysmodell. 

 

2.1 Working capital management (WCM) 
Ett företags rörelsekapital är en viktig del inom företagsfinansiering, genom att arbeta och 

hantera samband i rörelsekapitalet, likviditeten och lönsamheten som behandlar företagets 

kortfristiga skulder och omsättningstillgångar (Deloof, 2003). Exempelvis består 

rörelsekapitalet för över hälften av de totala tillgångarna inom tillverkningsföretagen, för 

distributionsföretag indikerar rörelsekapitalet vara ännu större i förhållande till de totala 

tillgångarna (Raheman & Nasr, 2007). En effektiv WCM inkluderar planering, kontroll och 

utvärdering av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder för att garantera företagets 

kortsiktiga förpliktelser men även dess investeringar i rörelsekapitalet (ibid). 

 

Företag kan använda WCM för att skapa en optimal nivå för sitt rörelsekapital för att maximera 

sitt värde, ett stort varulager och generösa handelskrediter kan leda till högre försäljning 

(Deloof, 2003). Dock orsakar ett större varulager och längre handelskrediter att pengarna 

kvarstår i rörelsekapitalet och därav varierar företagens optimala nivå (Deloof, 2003), men även 

parametrar som finansiell styrka och marknadscykler har en påverkan på WCM (Afrifa, 2016; 

Baños-Caballero et al. 2014). För att beräkna WCM har tidigare studier använt sig av WCR 

som ses som en proxyvariabel för WCM (Harsh & Satish, 2017; Narender et al., 2008). WCR 

beskriver mängden kapital ett företag måste tillhandahålla för att utföra den operativa 

verksamheten som inkluderar varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. WCR varierar 

beroende på företag och branscher med anledning av att företagsstrukturen skiljer dem 

åt (Harsh & Satish, 2017). Exempelvis tenderar WCM- besluten vara av större vikt för 

tillverkningsföretag i jämförelse med serviceföretag eftersom de är i större behov av en högre 

lagernivå och kundfordringar (ibid).  

 

 

https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hman%2C+Peter
https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
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Figur 1: Working capital management teorin 

 
 

 

Som vi tidigare nämnt är CCC ett vanligt förekommande för att beräkna WCM och hur 

företagen arbetar med sitt rörelsekapital. Till vår kännedom introducerade CCC av (Richards 

& Laughlin, 1980), som i det primära anger hur effektiva företagen är att använda kortfristiga 

tillgångar och skulder för att generera kapital. CCC är en modell som beskriver tidsintervallet 

från inköp av vara till erhållet kapital av försäljningen. Tidsintervallet utgår från hur lång tid en 

vara, från att den köpts in till att den har genererat en intäkt, dvs när företag har fått in kapital 

för den sålda varan. När företag hanterar deras CCC i förhoppning att förbättra dess prestanda 

krävs bland annat planering och utvärdering av befintlig kapitalstruktur (Yazdanfar & Öhman, 

2014). Den genomsnittliga CCC kan beräknas genom formeln: 

 

CCC=DIO+DSO-DPO 

 

Formeln för CCC beskriver antal dagar det tar att sälja varulagret eller inventarierna (DIO) 

adderat med antal dagar för att inkassera försäljningar och kundfordringar (DSO), subtraherat 

med utestående betalningar (DPO) som avser företagens egna räkningar och åtaganden.  

 

Figur 2: Cash conversion cycle 

 
 

https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hman%2C+Peter
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2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Lönsamhet 
Deloof, (2003) fann i sin studie som omfattade 1009 stora Belgiska företag från 1992-1996 en 

negativ relation mellan företagens resultat och CCC när han undersökte sambandet mellan 

lönsamhet och WCM. En av anledningarna till det negativa sambandet mellan 

leverantörsskulder och dess lönsamhet förklaras i studien bero på att mindre lönsamma företag 

tenderar att vänta längre med att betala fakturor och krediter. Deloof (2003) fann även ett 

negativt samband mellan varulager och lönsamhet vilket härleds till; om försäljningen minskar 

leder det till en lägre vinst och större varulager. Det negativa sambandet mellan lönsamhet och 

CCC överensstämmer med Raheman & Nasr (2007) studie som omfattade Pakistans största och 

äldsta börs, Karachi Stock Exchange, som innehåller små och stora företag. I en studie som 

undersökte effekten av lågkonjunkturen 2007-2010 i form av rörelsekapital förvaltningen på 

S&P 500 fann även dem ett negativt samband mellan lönsamhet och CCC (Duggal & Budden, 

2012). Studien konstaterade att företagen är mer sparsamma med kortfristiga investeringar samt 

uteblivna och långa kundfordringar under en krisperiod vilket resulterar i en kortare CCC. 

 

Som tidigare nämnt indikerar WCM att vara viktigare för SMF trots det är forskningen betydligt 

mindre omfattande för SMF (Baños-Caballero et al., 2010; Pedro & Pedro, 2007). Yazdanfar 

& Öhman (2014) använder sig av SMF för att undersöka WCM med hjälp av CCC för att finna 

olika samband till lönsamhet. I Baños-Caballero et al. (2010) studie som omfattade 4076 SMF 

i Spanien konstaterade författarna att äldre företag med stora kassaflöden och lägre hävstänger 

skapade en längre CCC och att finansieringskostnader har ett negativt samband på företagens 

CCC.  Ytterligare en studie som undersökte SMF i Spanien påpekar att det finns ett negativt 

samband mellan CCC och lönsamhet, den negativa relationen härleds till antal 

kundfordringsdagar och inveteringsdagar (Pedro & Pedro, 2007). En annan studie som 

genomfördes på 13797 SMF i Sverige poängterades att företag kan skapa mervärde genom att 

optimera sin CCC, vilket förbättrar WCM och således företagens lönsamhet (Yazdanfar & 

Öhman, 2014). Författarna fann ett negativt samband mellan CCC och lönsamhet, som härleds 

till kundfordringar och en ökad lagernivå som expanderar rörelsekapitalet, detta leder i sin tur 

till att kostnaderna ökar för att upprätthålla detta (Ibid).  

 

Studier som har använt sig av WCR för att studera hur företagens lönsamhet påverkar dess 

WCM har resulterat i en signifikant positiv korrelation mellan dessa variabler (Gill, 2011; 

Harsh & Satish, 2017; Narender et al., 2008).  Gill (2011) studie omfattade 166 kanadensiska 

börsnoterade företag medan Harsh & Satish (2017) studerade den indiska 

tillverkningsmarknaden i form av 254 SMF, även Narender et al. (2008) som studerade den 

indiska marknaden dock med en annan bransch, cementindustrin. Det positiva sambandet 

mellan lönsamhet och WCR härleds till företag som genererar högre vinster, på grund av att det 

är mindre angelägna att använda en effektiv förvaltning av rörelsekapitalet (Harsh & Satish, 

2017) men även att det möjliggör företagens kapacitet att förlänga kundernas handelskrediter 

(Gill, 2011), vilket ger incitament till ökad WCR.  

 

2.2.2 Tillväxtmöjligheter 
När företag ökar deras lagernivå bidrar det till en ökad försäljning och således den förväntade 

tillväxtmöjligheten (Chauhan & Banerjee, 2018). Baños-Caballero et al. (2010) menar att 

tillväxtmöjligheterna påverkar företagens CCC med härledning att högre varulager ökar dess 

förväntade försäljning men även att företag med högre tillväxtmöjligheter tenderar att använda 

handelskrediter som finansieringskälla, vilket i synnerhet är användbart när efterfrågan är 

svalare (Cunat, 2007). När företag utökar deras varulager förlängs även dess CCC medans 

https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hman%2C+Peter
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användningen av handelskrediter bidrar till en lägre CCC. Baños-Caballero et al. (2010); 

Deloof (2003) konstaterar dock att företag med större hävstång och tillväxtmöjligheter har en 

mer aggressiv användning av rörelsekapitalet som i sin tur har en negativ påverkan på CCC. 

Att tillväxtmöjligheter har en negativ påverkan på CCC överensstämmer även med (Pedro & 

Pedro, 2007) studie samt (Belghitar & Khan, 2013) som konstaterande att större volatilitet i 

kassaflödet genererar mer kapital. Ett flertal studier har använt sig av WCR för att analysera 

sambandet mellan tillväxtmöjligheter och WCM med ett skiftande resultat (Gill, 2011; Harsh 

& Satish, 2017; Narender et al., 2008). Större tillväxtmöjligheter leder till ett ökat kassaflöde 

och kortfristiga investeringar vilket kan reducera företagets rörelsekapital och har således en 

negativ påverkan på WCR (Gill, 2011; Narender et al., 2008). Dock resulterade Harsh & Satish 

(2017) studie att ett företag som ökar sina resurser i form av dess lagernivå ges incitament för 

en högre tillväxt, vilket leder till en ökad WCR, som i sin tur bidrar till ett positivt samband 

mellan WCR och tillväxtmöjligheter. 

 

2.2.3 Storlek 
Företagets storlek är en annan viktig variabel som påverkar WCM (Baños-Caballero et al., 

2010). Kieschnich et al. (2006) fann ett positivt samband mellan storlek och CCC för 

amerikanska företag som även överensstämmer med Pedro & Pedro (2007) studie som 

omfattade 8,872 spanska SMF. Detta grundar sig i att kostnaden för extern finansiering minskar 

med dess storlek samt att mindre företag utsätts för mer informationsassymmetri (Baños-

Caballero et al., 2010). Större företag har bättre möjlighet att utnyttja kapitalmarknader för att 

säkra handelskrediter (Chauhan & Banerjee, 2018). Samtidigt som mindre företag försöker 

använda mer handelskrediter samt sänka sin lagernivå (ibid). Små företag har alltså större 

ekonomiska begränsningar vilket försämrar möjligheterna till extern finansiering (Baños-

Caballero et al., 2010; Chauhan & Banerjee, 2018). Resultat för ovan nämnda studier har därav 

varierande resultat, studier som resulterade i ett positivt samband mellan storlek och CCC är 

(Chauhan & Banerjee, 2018; Kieschnich et al., 2006; Pedro & Pedro, 2007). Medan Baños-

Caballero et al. (2010) fann ett negativt samband utan signifikans. En annan studie som 

genomfördes på svenska SMF resulterade i ett negativt samband (Yazdanfar & Öhman, 2014).  

Tidigare studier som med hjälp av WCR analyserat hur storleken på företagen påverkar WCM 

har ett varierande resultat. Narender et al. (2008) fann ett positivt samband mellan WCR och 

företagens storlek medans Harsh & Satish (2017) studie resulterade i ett negativt samband utan 

statistisk signifikans. Gill (2011) fann dock signifikans med ett negativt samband. Det 

varierande resultaten kan bero på olika ekonomiska miljöer och förutsättningar som företagen 

existerar i men även dess storlek, vilket vi tidigare har nämnt skiljer sig åt mellan dessa studier.   

 

2.2.4 Kassaflöde 
Kassaflödets är företagets nettotillskott av kontanter och likvida medel som flyttas in och ut i 

verksamheten. När likviderna ökar indikerar det ett positivt kassaflöde medans ett negativt 

kassaflöde har en motsatt effekt. Trots kassaflödes betydelse har dess samband med WCM och 

företagens prestation en liten omfattning inom forskningslitteraturen (Afrifa, 2016) i synnerhet 

SMF Belghitar och Khan (2013). Kassaflödet tenderar att ha ett inflytande på företagens 

prestation (Afrifa, 2016) vilket bl.a skapar förutsättningar för företag att betala sina räkningar 

och löpande utgifter (Deloof, 2003). Afrifa (2016) konstaterar i sin studie som omfattade 6926 

SMF i Storbritannien vikten av att inkludera kassaflödet i företagens WCM- policy. Författaren 

antyder att när företag är i behov av återhämtning av dess kassaflöde i form av nytt kapital bör 

företaget minska dess investeringar i rörelsekapital. Men å andra sidan finner hans studier stöd 

att företag presterar bättre när investeringar görs i rörelsekapital genom att använda företagets 

egna kassaflöde. Informationsasymmetri mellan företaget och externa investerare är vanligare 

inom SMF vilket resulterar att externa medel blir dyrare i förhållande till interna medel (Baños-

https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
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https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
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Caballero et al., 2014). Företag som har en bättre förmåga att generera kassaflöde väljer i hög 

grad att investera dem i rörelsekapitalet, eftersom kostnaden för interna medel är lägre Baños-

Caballero et al. (2010), vilket resulterar i ett positivt samband mellan kassaflöde och 

CCC.  Författarna påvisar dock i en senare skriven artikel (Baños-Caballero et al., 2014) att den 

optimala investeringsnivån i rörelsekapitalet skiljer sig mellan företagen, beroende på deras 

ekonomiska styrka men även att större kassaflöden ger företagen möjlighet att erbjuda kunderna 

längre kredit perioder vilket även det resulterar i en längre CCC.   

 

Tidigare forskning som använt WCR som en proxyvariabel för WCM har varierande resultat 

mellan kassaflöde och WCR. Narender et al. (2008) fann ett positivt samband vilket kan 

härledas till Baños-Caballero et al. (2010) antagande, att företag med ett högre kassaflöde väljer 

att investera dem i rörelsekapitalet. Harsh & Satish (2017) studie som omfattade 254 indiska 

SMF resulterade i ett negativt samband mellan WCR och kassaflöde, som de härleder till det 

operativa kassaflödet genom ökade fordringar och fördröjda betalning, vilket minskar 

investeringarna i rörelsekapitalet. 

 

2.2.5 Bransch 
Tidigare studier som har analyserats WCM har ofta varit branschspecifika med exempelvis 

bygg och anläggning, olje- och gas-, detaljhandel och tillverkningsindustrin (Chauhan & 

Banerjee, 2018; Harsh & Satish, 2017; Narender et al., 2008. Det är få studier som har 

implementerat flera olika branscher för att analysera företagsspecifika och makrospecificka 

element på CCC eller WCR Yazdanfar & Öhman (2014). Baños-Caballero et al. (2010) 

använde industri som dummyvariabel för att analysera relationen mellan verksamhetssektor 

som inkluderade tillverkning, konstruktion, transport, tjänster, Jordbruk, gruvdrift, partihandel 

och detaljhandel mot CCC. Studien resulterade i att branschtillhörighet har en förklarande del 

i CCC då studien påvisade signifikans, dock varierade resultat mellan branscherna i 

medellängden på CCC, eftersom tjänstesektorn och transportsektorn redovisade en negativ 

CCC medans övriga branscher hade en positiv CCC. Pedro & Pedro (2007) använde snarlika 

branscher i deras studie vilket resulterade i likartade samband mellan bransch och CCC. 

Transportsektorn uppvisade en negativ CCC medans övriga branscher presenterade en positiv 

CCC, dock med tjänstesektorn inräknad. Ytterligare en studie som använde branschtillhörighet 

i förhållande till CCC är Yazdanfar & Öhman (2014) som analyserade fyra olika branscher; 

metall, restaurang, detalj, samt grossisthandel. Studien visade på ett signifikant samband för 

samtliga branscher med varierande värden för medellängden på CCC.  

 

2.2.6 Kris 
Ekonomin pendlar i olika konjunkturcykler, den senaste globala lågkonjunkturen började 

december 2007 och slutade officiellt juni 2009 (Duggal & Budden, 2012), på grund av följderna 

av denna kris hävdar Belghitar & Khan (2013) att forskningen kring kassaflödesbeteende hos 

SMF är viktigare är någonsin. Innan och under finanskrisen arbetade företagen med en effektiv 

hantering av rörelsekapital i form av utökade kreditgivning (Duggal & Budden, 2012) vilket i 

slutändan fick stora konsekvenser. Att arbeta med rörelsekapitalet är därav både nödvändigt 

och komplext, en effektiv hantering av rörelsekapitalet ger företagen möjlighet till kortfristiga 

placering, å andra sidan om rörelsekapitalet är för lågt riskerar företaget kortfristiga 

likviditetsrisker (Gill, A. 2011), likviditetskriser som sker i samband med lågkonjunktur kan 

skapa ännu större konsekvenser på grund av den makrospecifika reaktionen som uppstår. 

Duggal & Budden, (2012) studerade effekterna av finanskrisen 2007-2009 genom att använda 

t2-test för att analysera skillnaderna i medelvärde. Studien använde sig även av två 

regressionsanalyser som representerar krisåren samt det efterföljande året efter krisen för att 

studera sambandet mellan kris och CCC, som resulterade i ingen signifikant förändring mellan 

https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
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perioderna (ibid). Narender et al. (2008) konstaterar att när ekonomin befinner sig i 

lågkonjunktur reduceras försäljningen och produktionsvolymen vilket resulterar i ett negativt 

förhållande mellan lågkonjunktur och WCR. 

 

 

Tabell 1: Artiklar som används i studien 

 
 

 

2.3 Hypotesgenerering 
Studien innehar två beroende variabler, CCC och WCR som motsvarar proxyvariabler för 

WCM. Dessa variabler är helt skilda från varandra vid undersökningen av påverkande faktorer 

på WCM i form av oberoende variabler och dummyvariabler.  För att studera WCM användes 
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fem oberoende variabler; lönsamhet, tillväxtmöjligheter, storlek, kassaflöde och bransch samt 

dummy variabeln kris som analyseras med hjälpa av ett t2-test. Kris kommer användas som 

kontrollvariabel och är därav ej inkluderad i hypotesgenereringen. Resultat och observationer 

från tidigare forskningen genererar till studiens hypoteser som presenteras nedan.  

 

2.3.1 Lönsamhet 
Företagets lönsamhet kan påverka längden på CCC via olika sätt eftersom CCC är uppdelad i 

tre delar; varulager period, kundfordringar och företagets egna skulder. Tidigare studier har 

resulterat i ett negativt samband mellan lönsamhet och CCC som härleds till antal 

kundfordringsdagar (Duggal & Budden, 2012; Pedro & Pedro, 2007) alternativt i varulager och 

finansieringskostnader (Baños-Caballero et al., 2010; Deloof, 2003). Vid tidigare forskning har 

ett positivt samband mellan lönsamhet och WCR konstaterats (Gill, A. 2011; Harsh & Satish, 

2017; Narender et al., 2008). Det positiva sambandet beror på att lönsamma företag är mindre 

angelägna att använda en effektiv förvaltning och längre handelskrediter vilket leder till en ökad 

WCR (Harsh & Satish, 2017).  Vi bibehåller antagandena från tidigare forskning och fastställer 

därav följande hypotes. 

 

H1a: Företagets lönsamhet är negativt relaterat till CCC 

H1b: Företagets lönsamhet är positivt relaterat till WCR 

 

2.3.2 Tillväxtmöjligheter 
När ett företag ökar dess lager ges även incitament till en ökad försäljning (Baños-Caballero et 

al., 2010; Chauhan & Banerjee, 2018) vilket påverkar den förväntade tillväxtmöjligheten. 

Företag som gör investeringar i lagret eller andra delar i verksamheten använder en mer 

aggressiv förbrukning av rörelsekapitalet i form av befintligt kapital eller handelskrediter, vilket 

leder en högre förväntad tillväxtmöjlighet (Baños-Caballero et al., 2010; Belghitar & Khan, 

2013; Deloof, 2003). De som förenar dess studier är att samtliga finner ett negativt samband 

mellan tillväxtmöjligheter och CCC, trots att varulagret ökar som är ett incitament för en längre 

CCC. Detta kan bero på att lagret omsätts snabbare samt en större förbrukning av 

handelskrediter vilket ökar företagens kapital och således tillväxtmöjligheterna (ibid). Även 

studier som har använt sig av WCR för att undersöka sambandet mellan tillväxtmöjligheter och 

WCM har resulterat i ett negativt samband, som härleds till att större tillväxtmöjligheter bidrar 

till ett ökat kassaflöde och kortfristiga investeringar, därav reduceras företagets rörelsekapital 

och således påverkar WCR negativ (Gill, 2011; Narender et al., 2008). De negativa sambanden 

mellan tillväxtmöjlighet och CCC samt WCR leder till följande hypoteser. 

 

H2a: Företagets tillväxtmöjlighet är negativt relaterat till CCC 

H2b: Företagets tillväxtmöjlighet är negativt relaterat till WCR 

 

2.3.3 Storlek 
Tidigare studier som har använt sig av storlek för att undersöka dess samband med CCC eller 

WCR har varierande resultat. Kostnaden för extern finansiering minskar eftersom större företag 

har bättre möjlighet att använda sig av kapitalmarknaden för att säkra handelskrediter vilket 

bidrar till en längre CCC (Chauhan & Banerjee, 2018; Kieschnich et al., 2006; Pedro & Pedro, 

2007). Det finns även studier som funnit negativa samband mellan storlek och CCC (Yazdanfar 

& Öhman 2014) dock saknades det statistisk signifikant i Baños-Caballero et al. (2010) studie. 

Även studier som använt sig av WCR har ett skiftande resultat. Narender et al. (2008) fann ett 

positivt samband mellan WCR och företagens storlek medan Gill (2011) fastställde ett negativt 

samband. Denna studie väljer att följa Yazdanfar & Öhman, (2014) resonemang kring 

sambandet mellan storlek och CCC på grund av studiernas samhörighet i företagsspecifika och 
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makrospecifika aspekter, med motivering att större företag tenderar att använda fördelaktiga 

externa krediter istället för att förbruka internt kapital. Gällande sambandet mellan storlek och 

WCR utgår denna studie kring Narender et al. (2008) utfall som resulterade i ett positivt 

samband mellan WCR, med härledning att större företag har högre kapitalkrav samt är mindres 

angelägna att använda sig en effektiv förvaltning av rörelsekapitalet. Studien har därefter 

följande hypoteser. 

 

H3a: Företagets storlek är negativt relaterat till CCC 

H3b: Företagets storlek är positivt relaterat till WCR 

 

2.3.4 Kassaflöde 
Tidigare studier visar att företag med positivt kassaflöde presterar bättre när investeringar görs 

i rörelsekapitalet vilket bidrar till att internt kapital används i förmån för externt, detta resulterar 

i ett positivt samband mellan kassaflöde och CCC (Afrifa, 2016; Baños-Caballero et al., 2010; 

Belghitar & Khan, 2013). Dock varierar den optimala investeringsnivån i rörelsekapitalet 

beroende på företag (Baños-Caballero et al., 2014). Narender et al. (2008) konstaterar att 

kassaflöde och WCR har ett positivt samband som härleds att företag som genererar ett högre 

kassaflöde väljer att investera i rörelsekapitalet, vilket även det har en positiv inverkan på WCR. 

Med observation av tidigare forskning har denna studie formulerat följande hypoteser.  

 

H4a: Företagets kassaflöde är positivt relaterat till CCC 

H4b: Företagets kassaflöde är positivt relaterat till WCR 

 

2.3.5 Bransch 
Som tidigare nämnt varierar längden på CCC beroende på branschtillhörighet där 

transportbranschen genomgående haft en negativ CCC- längd. Företag inom likalydande 

branscher tenderar att använda sig av likartad kapitalstruktur och därav kan en variation mellan 

branscher och CCC och WCR uppstå. Eftersom studiens valda branscher i stora drag kan 

likställas med Yazdanfar & Öhman (2014) studie som resulterade i ett signifikant samband 

mellan bransch och CCC med skiftande medellängd på CCC framställs följande hypoteser. 

 

H5a: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och CCC 

H5b: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och WCR 

 

2.4 Analysmodell 
För att illustrera studiens huvudsaklig syfte har en analysmodell framtagits som är baserade på 

de hypoteser som presenterades i föregående sektion. För att analysera rörelsekapitalet 

påverkan tillämpar studien två beroende variabler CCC och WCR. Pilarna som utgår från 

studiens oberoende variabler till studiens två beroende variabler illustrerar relationen som 

härleds från studiens hypotesgenerering och tidigare forskning. Variabeln bransch hypotiseras 

utan positiv eller negativ relation istället analyserats om det finns ett relationssambandet. 

Studiens sekundär syfte kris är exkluderad i analysmodellen då den inte är inkluderad i 

hypotesgenereringen. Kris kommer istället fungerar som komplement för att analysera studiens 

övriga variabler för att finna eventuella samband.  
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Figur 3: En analysmodell för studiens hypoteser 

 
 

 

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras studiens genomförande i kronologisk ordning. 

Litteraturundersökning & källkritik presenteras först och därefter redogörs metod och ansats. 

Vidare förklaras studiens urval, datainsamling och bortfallsanalys för att sedermera beskriva 

studiens användning av variablerna i en operationalisering samt modellspecificering. Slutligen 

avslutas kapitlet med metodkritik och studiens etiska förhållningssätt.  

 

3 .1 Litteraturundersökning & källkritik 
I denna studie har rörelsekapitalbeteendet för 4240 SMF analyserats under och efter en 

krisperiod. För att kunna genomföra studien skapades en större kunskap om ämnet genom att 

granska tidigare forskning för respektive område, vidare studerades eventuella samband 

mellan variabler och resultat. Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes 

Mittuniversitetets sökfunktion Primo samt Google Scholar. För att förse studien med 

tillförlitlig forskning och kunskap har tidigare studier används med relevans till området. Vid 

studiens upptakt försågs författarna med relevant litteratur inom forskningsområdets 

referensramar. Citeringar från de tillhandahållna artiklarna analyserades för att senare 

kompletteras med ytterligare artiklar för att stärka relevansen. Vid kompletteringen användes 

Primo och Google Scholar, med sökorden: “Cash flow”, “Cash conversion cycle”, 

“profitability”, Growth opportunities”, “SME”, Working capital” “Working capital 

management”, “Working capital requirement”. Samtliga artiklar som användes i studien är 

peer - reviewed, och för att öka tillförlitligheten har artiklar med ett högt antal citeringar varit 

prioriterade.  Marknaden förnyas likt forskningen, studien har därav i största mån använt sig 

av tidsenliga artiklar från 2010 för att skapa en mer nyanserad illustration av 

forskningsområdet. Detta kan medföra att antal citeringar minskar medans en högre kunskap 

om den aktuella forskningen bör öka. 
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3.2 Metod och ansats 
För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ metod använts genom en deduktiv ansats. Den 

kvantitativa metoden utmärks till följd av hur data insamlats samt att den prövas teoretiskt 

(Bryman & Bell, 2015). I denna studie utformades hypoteser genom granskning av tidigare 

studier som vidare har analyserats med hjälp av tidigare presenterade teorier som avsåg att 

generera logiska slutsatser, vilket utmärks för en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2015). Det 

tillvägagångssätt som har tillämpats i studien har strävat efter att på ett transparent och tydligt 

sätt förse läsaren med en klar bild av studiens struktur, tillvägagångssätt och resultat. Vilket 

bidrar till att sammanfallande slutsatser kan dras av extern part (Bryman & Bell, 2015). Den 

kunskapsteori som genomgående har använts i studien är positivismen som baserar på händelser 

som kan väga och mätas.  Detta tillämpas väl för kvantitativa metoder beträffande förklaringar 

från observationer som bygger på rådata med objektiv fakta. Valet av det positiviska synsättet 

tillämpar studien att dra slutsatser kring den insamlade datan bestående av svenska SMF genom 

att använda oss av vetenskapliga modeller. Att via en deduktiv ansats, genom 

regressionsanalyser och korrelationsanalys skapa objektiva slutsatser av studiens nämnda 

hypoteser. På så sätt kan indikationer och iakttagelser som härleds till hypoteser förkastas eller 

bekräftas. Därav inbringar en positivistisk metod en objektiv ståndpunkt för att analysera 

påverkan på företagens WCM genom CCC och WCR.  

 

För att studera rörelsekapitalets påverkan på SMF i Sverige har det använts en longitudinell 

design bestående av en panelstudie En panelstudie tillämpas sig väl för att undersöka 

förändringsprocesser i exempelvis enheter och talföljder vid flera olika tidsperioder. 

Den kvantitativa datainsamlingen har därefter analyserats i SPSS genom två olika 

analysmetoder, bivariat analys samt multivariat analys. Genom en bivariat analys granskas 

statistiska samband i form av signifikans mellan två variabler i taget (Bryman & Bell, 2015). 

Är korrelation mellan två variabler starkt förekommer multikollinearitet. Pearson 

korrelationskoefficient visar ett värde mellan +1 till -1, där ett värde mellan + 0.50 och + 1 

påvisar ett starkt positivt samband. För att ett samband ska kunna vara tillförlitligt utgår studien 

från att signifikansnivån ej får överstiga p < 0,01.  Vid en multivariat analys används flera variabler 

i en regressionsanalys, där kontrollvariabler används för att besvara det bivariata sambandet mellan 

variablerna (Bryman och Bell 2015), samt för att uppmärksamma eventuell multikollinearitet 

mellan variablerna. Multikollinearitet beskriver om de oberoende variablerna korrelerar starkt 

med varandra som i sin tur kan visa ett snedvridet resultat i regressionsmodellen, där 

gränsvärdet för multikollinearitet är över 0,8 (Grewal et al., 2004).  

 

3.3 Urval, datainsamling och bortfallsanalys 
Urvalet från denna studie bestod av 9154 SMF som hämtades från Business Retriever, vilket är 

en kommersiell databank innehållande detaljerad företagsdata som inkluderar balansräkning, 

resultaträkning samt färdiga nyckeltal. Från det ursprungliga urvalet reducerades antalet företag 

till 4240 företag med anledning av ofullständig information eller att kraven ej uppfylldes. I 

tidigare studier framgår det inte på ett tydligt sätt vilka kriterier som utgjordes av definitionen 

SMF. OECD är en internationell ekonomisk organisation med 35 medlemsländer där 

majoriteten består av europeiska länder. Organisationen strävar efter ekonomisk utveckling 

mellan industriländer med fokusering på demokrati och marknadsekonomi (oecd.org). För att 

upprätthålla en jämförelsebar studie med internationella mått mätt har vi därför utgått från 

OECD:s  och Europeiska unionens definition av SMF. Benämningen utgår från antal anställda 

och omsättning, där antalet anställda bör vara från 10 till 250 stycken, dock kan även gränsen 

för antal anställda även fastställas vid 200 anställda. 1 januari 2005 inträdde en ny definition 

för SMF av Europeiska unionen som även inkludera tillgångarna, där omsättningen inte får 

överstiga 500 miljoner kronor för medelstora företag, samt att små företag inte bör överstiga 10 
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miljoner kronor (ec.europa.eu). Vi har därav valt att använda oss av företag med omsättning 

från 5 miljoner till 500 miljoner kronor. Vi använde oss av 5 miljoner som minimigräns för att 

utesluta inaktiva företag samt minska andelen mikroföretag. Antalet anställda valde vi att 

använda oss av 10 till 200 anställda för bemöta OECD och Europeiska Unionens definition för 

SMF, valet av 200 härleds till Business Retrievers där sökfunktionen ej tillät oss välja 250 

anställda (Oecd.org). För att inkludera rörelsekapitalet under en krisperiod består den insamlade 

datan från 2008 till 2015. Vi har valt att exkludera åren 2016 och 2017 på grund av den 

otillräckliga omfattningen av företagens balans och resultaträkning som var till förfogande från 

Business Retriever.   

 

De kvarstående företag efter urvalet bestod av 4240 företag som representerade fem olika 

branscher. De utvalda branscherna antogs skildra studiens syfte i avseende till företagens 

omsättningstillgångar. Företag med en större andel omsättningstillgångar i förhållande till 

anläggningstillgångar eftersöktes på grund av dess påverkan på rörelsekapitalet. Studiens 

branscher var: detaljhandel, metall, livsmedelsframkallning samt restaurang. Studien inkluderar 

även bygg och anläggningsbranschen där en större andel anläggningstillgångar antogs i 

jämförelse med övriga branscher i urvalet. Bygg och anläggning består av 18 procent av det 

totala urvalet. Valet att inkludera bygg och anläggningsbranschen beror delvis på att utöka 

urvalet i studien men även att kapitalstrukturen varierar kraftigt mellan små byggföretag och 

medelstora anläggningsföretag, dvs. dess fördelning mellan omsättningstillgångar och 

anläggningstillgångar i synnerhet när urvalet omfattade SMF. 

 

 

Tabell 2: Bortfallsstatistik 

 
 

 

3.4 Operationalisering av variabler 
 

3.4.1 Beroende variabler 
Som vi tidigare nämnt innehåller studien två beroende variabler, CCC och WCR.  Variablerna 

beräknas helt avskilt från varandra för att studera dess påverkan på WCM. Båda variablerna 

innehåller varulager, kundfordringar och leverantörsskulder.  CCC uttrycker hur lång tid det tar 

för ett företag att konvertera en resursingång till kassaflöde och beräknas i antal dagar; dvs. hur 

många dagar en vara befinner sig i lagret, hur många dagar det tar att inkassera kapital från en 

försäljning samt antalet dagar som ett företag behåller en leverantörsskuld innan betalning. 

Denna studie innehar den naturliga logaritmen av CCC på grund av resultatets stora variation 

för att skapa normalfördelade värden. Detta innebär att resultatet inte presenteras i är antal 

dagar, vi har därmed ändrat den teoretiska betydelsen av variabeln som istället innehåller ett 

värde som motsvarar längden på CCC. WCR exkludera antalet dagar och beräknar istället det 

minimala kapitalbehovet för att bekosta allt från driftskostnader till produktionskostnader, 

vilket innebär att varulager, kundfordringar och leverantörsskulder divideras med totala 

tillgångar. 
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CCC= (Varulager + Kundfordringar - leverantörsskulder) / 365 

 

WCR= (Varulager + Kundfordringar - leverantörsskulder) / Totala tillgångar 

 

3.4.2 Oberoende variabler 
Lönsamhet 

Lönsamhet är ett mått som förklarar ett företags prestation, dock kan uträkningen variera 

beroende på syfte. Tidigare forskning som har presenterats i studien använder i synnerhet 

räntabilitet på totalt kapital (ROA) (Baños-Caballero et al., 2010; Harsh & Satish, 2017; Pedro 

& Pedro, 2007; Yazdanfar & Öhman, 2014). Beroende på storlek och bransch har 

vinstmarginalen olika betydelse för ett företag. Ett företag inom detaljhandeln har ofta en högre 

kvantitet på sin försäljning men en lägre vinstmarginal. Medans ett företag inom 

metallbranschen har en högre vinstmarginal men en lägre försäljnings-kvantitet. Därav 

använder sig denna studie av ROA som istället mäter hur ett företag använder sina resurser i 

relation till sin omsättning. Vilket är en användbar metod för att studera om vinsten är godtagbar 

i relation till företagets kapital. Formeln för att räkna ut lönsamhet lyder följande: 

 

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat före skatt + räntekostnader + övriga finansiella 

intäkter /Totalt kapital 

 

Tillväxtmöjligheter 

Tidigare studier har konstaterat att förväntad tillväxtmöjlighet har ett negativt samband med 

CCC i form av ökade handelskrediter (Baños-Caballero et al., 2010; Belghitar & Khan, 2013; 

Deloof, 2003). Studierna har beräknat tillväxtmöjligheter genom försäljning1 - försäljning0 / 

försäljning0 vilket även har använts i denna studie för att undersöka rörelsekapitalets påverkan. 

Försäljning1 består av företagets försäljning för nuvarande år medans försäljning0 representerar 

föregående år.  

  

Tillväxtmöjlighet = Nettoomsättning1 - Nettoomsättning0 / Nettoomsättning0 

 

Storlek 

Storleken på ett företag har visat sig påverka kapitalhantering hos företaget.  Tidigare forskning 

som presenterats i studien har konstaterar att storleken på ett företag påverkar dess finansiering 

i form av användningen av internt eller externt kapital, vilket även har en inverkan på företagets 

kapitalutflöde. För beräkna företagets storlek har studien använt, likt tidigare forskning 

(Yazdanfar & Öhman, 2014) proxy för nettoförsäljning som beräknas enligt följande sätt: 

 

Storlek = Proxy av nettoförsäljning 

 

Kassaflöde 

Kassaflöde består av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod, dvs. företagets 

betalningsströmmar år för år mellan perioden 2008-2015. Användningen av variabeln 

kassaflöde tillämpas väl för att undersöka hur välmående företaget i syfte att ingående kapital 

bör överstiga utgående kapital under ett verksamhetsår. För att räkna ut kassaflöde används 

följande formel: 

Kassaflöde = Nettovinst + avskrivning på totala tillgångar 

 

Bransch 

Studien innehåller dummy variabeln bransch som inkludera fem branscher; detaljhandel, 

metall, bygg & anläggning, livsmedelsframkallning och hotell & restaurang. Branscherna har 

https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hman%2C+Peter
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ett värde från 1-5 där bland annat medelvärdet och standardavvikelsen har analyserats i den 

deskriptiva analysen för att finna avvikelser och relationer mellan branscherna i förhållande till 

studiens övriga variabler. 

 

Kris 

I denna studie används kris som en dummyvariabel som operationaliseras som en binär 

krisdummy med värdena 1 och 2. Värdet 2 omfattar åren 2008 och 2009 medans årtalen 2010-

2015 betecknas med värdet 1. Studien använder krisdummy för att analysera rörelsekapitalets 

påverkan i under och efter en krisperiod för att implementera en mer analyserbar studie i termer 

av makrospecifika element. Studiens primära syfte var att analysera faktorer som påverkar 

WCM i form av CCC och WCR.  Genom att implementera kris i den deskriptiva analysen 

tillförs funktionell data från t2-test där variationen i medelvärdet analyseras mellan perioderna 

(Duggal & Budden, 2012). 

 

3.5 Modellspecifiering 
För att analysera studiens resultat användes två linjära regressioner (OLS). Den insamlade datan 

bestod av en paneldata, som innebär att datamängden sträcker sig över en tidsperiod, i detta fall 

mellan tidsperioden 2008-2015. Studiens datamängd bestod av samma antal observationer för 

varje företag, vilket betyder att studien hade en balanserad panel (Hsiao, 2007). Dock har 

variabeln TM färre observationer än övriga variabler vilket beror på TM innehåller försäljning 

från föregående år och därav saknas uppgifter för att inkludera år 2008 i studien. Det finns ett 

antal fördelar med användningen av paneldata, bland annat reduceras kollinjäriteten mellan de 

oberoende variablerna samt att paneldata är en bättre metod för att analysera dynamiska 

förhållanden. I den här studien användes OLS som analysmodell som även gjorts i tidigare 

studier (Duggal & Budden, 2012; Gill, 2011). De modelleringar som användes i studien visas 

nedan i formel 1: 

 

 
 

 
Formel 1: OLS modeller för de beroende variablerna CCC och WCR. 𝛽0 = interceptet; 𝛽n = 

koefficienten för den oberoende; t = tidsdimensionen; i = den individuella dimensionen u = 

residualtermen. 

 

För att testa styrkan i OLS-modellen genomfördes två statistiska tester. Det första testet som 

genomfördes var ett “Durbin-Watson” test. Durbin-Watson testet används för att mäta om det 

finns någon autokorrelation mellan modellens värden, där det optimala värdet är två och värden 

under ett samt över tre anses problematiska och kan försvaga studiens styrka (Nerlove & Wallis, 

1966). Det andra testet som genomfördes var ett “VIF” test som testar modellens 

multikollinearitet, där värden över fyra anses problematiska (O ́brien, 2007). Det förekommer 

även problematik med OLS modellen, genom att modellen inte tar hänsyn till heterogeniteten 

bland företagen eller heteroskedasticiteten i datamängden. Vilket beskriver om modellens 

residualer följer ett utmärkande mönster (Hill et al., 2012) som i sin tur kan resultera i att 

modellen förlorar effektivitet (Breusch & Pagan, 1979). Ännu ett problem med OLS modellen 

är att modellen ej tar hänsyn till att paneldata mäter samma värde flera gånger under en 

tidsperiod, som kan leda till autokorrelation mellan variablerna. 
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3.6 Metodkritik 
I detta avsnitt diskuteras studiens validitet och reliabilitet för att bemöta dess kvalitet. Validitet 

syftar till om studien mäter det den avser att mäta medens reliabilitet beskriver tillförlitligheten 

samt tillvägagångssätt som är en förutsättning hur väl forskningsprocessen kan replikeras 

(Bryman & Bell, 2015). Enligt Bryman & Bell (2015) kan mätprocessen i kvantitativ 

forskningsmetod kritiseras då mätningarna kan tolkas mer exakta än vad de egentligen är. Då 

kvantitativ forskningsmetod passar denna studies syfte på bästa sätt har kritiken för metoden 

varit under medvetenhet under studiens gång. För att kunna använda den insamlade datan 

krävdes en omvandling till användbar information via analyser som visas i med hjälp av statistik 

och tabeller (Saunder et al., 2012).  

 

För att betrakta kvantitativ validiteten används huvudsakligen två begrepp: begreppsvaliditet 

och extern validitet (Bryman & Bell, 2015). Begreppsvaliditet behandlar huruvida ett mått för 

ett begrepp överensstämmer med dess verkliga betydelse. Studien har genomgående strävat 

efter att öka begreppsvaliditeten genom att använda sig av teoretiska begrepp och metoder som 

är hämtad från tidigare forskning i form av peer-reviewed artiklar. För att öka relevansen i 

studien har vi som tidigare nämnt i stor utsträckning använt oss av tidsenliga artiklar, detta kan 

medföra att antalet citeringar reduceras och således begreppsvaliditeten. Extern validitet ställer 

frågan om resultatet från en studie kan generaliseras utöver det aktuella 

undersökningssammanhanget (Bryman & Bell, 2015). I denna studie undersöktes 4240 svenska 

SMF-företag från fem olika branscher vilket motsvarar 33920 observationer. Mängden data i 

studien kan anses stärka den externa validiteten, å andra sidan skulle en större mängd data stärka 

den ytterligare (Bryman & Bell, 2015). Ett kontrollvärde som uppmärksammades i resultatet 

var Durbin-Watson testet som resulterade i ett värde på 0,560 för CCC samt 0,435 för WCR. 

Ett värde som understiger 1 kan försvaga studiens styrka på grund av dess autokorrelation 

(Nerlove & Wallis, 1966) vilket denna studie inte kan utesluta. Datan som används i denna 

studie har genomgående varit sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2015) finns det fördelar 

med att använda sekundärdata, dels att metoden är tidssparande samt att den insamlade datan 

håller hög kvalitet. Bryman och Bell (2015) påpekar även nackdelar med att använda 

sekundärdata. Dessa nackdelar är att storleken på datan kan göra det svårt att kontrollera 

kvaliteten samt att det tar tid att få ett grepp om materialet (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt  
Urvalet som vi tidigare benämnt bestod av svenska SMF som är hämtade från Business 

Retriever, har genomgående varit anonyma och enbart använts i forskningssyfte. Informationen 

som är hämtad från Business Retriever som ligger till grund för studiens resultat består av 

företagens balans och resultaträkning, vilket är offentliga källor som är tillgängliga för 

allmänheten. Denna studie har genomgående försökt på ett sanningsenligt och transparens sätt 

använt sig av tidigare forskning utan att skapa egna åsikter samt att tidigare forskning 

presenteras korrekt.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat från studiens uni-, bi och multivariata 

analysmodeller. I de univariata modellerna redogörs den deskriptiva statistiken i form av 

tidsperiod och branschtillhörighet. Den bivariata modellen består av ett korrelationstest och i 

de multivariata modellerna redogörs en regressionsanalys samt ett t2-test. 

 

4.1 Deskriptiva statistik år för år 
I tabell 3 presenteras resultaten från den deskriptiva statistiken under perioden 2008-2016 där 

årtal redogörs separat. Tabellen inkluderar studiens beroende variabler CCC och WCR samt de 

oberoende variablerna LÖN, STO, TM och KF med dess medelvärde, antal observationer samt 

standardavvikelse. 

 

Tabell 3: Deskriptiv statistik 

 
Deskriptiv statistik för de använda variabler i studien år för år. Beroende variabler: WCR = 

Working capital requirement; CCC = Cash conversion cycle; Oberoende variabler: LÖN = 

Lönsamhet; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; KF = Kassaflöde. N = antal 

observationer; SD= standardavvikelse 
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4.1.1 Beroende variabel CCC 
Den beroende variabeln CCC:s medelvärde har under tidsperioden 2008-2015 minskat från 

3,274 till 2,857 som motsvarar en skillnad på 0,417 enheter med ett medelvärde på 2,916 (tabell 

3). Medelvärdet för CCC ökar och minskar under tidsperioden där största förändringen är 

mellan år 2008 och 2009 där värdet minskar från 3,274 till 2,823. Standardavvikelsen för 

tidsperioden 2008 till 2015 minskar från värdet 2,704 till 1,595 med största förändringen mellan 

åren 2008 och 2009. Det genomsnittliga medelvärdet för tidsperioden 2008 till 2015 är 2,916. 

 

4.1.2 Beroende variabel WCR 
Den beroende variabel WCR:s medelvärde har från 2008 till 2015 förändrats från 3,113 till 

2,948 som är en minskning med 0,165 enheter (tabell 3). Medelvärdet för WCR minskade från 

2008 (3,113) till 2010 (3,008). Från 2010 till 2011 ökade medelvärdet för WCR med 0,020 

enheter (3,028) som sedan minskade under 2012 (2,992), 2013 (2,953) och 2014 (2,933). 

Medelvärdet ökade sedan under 2015 till 2,948. Standardavvikelsen för variabeln WCR 

minskar under åren 2008 till 2015 från 2,367 till 2,078 som är en minskning med 0,289 enheter. 

Standardavvikelsen minskar under perioden 2008 (2,367), 2009 (2,255), 2010 (2,162), 2011 

(2,148) och 2012 (2,142). År 2013 ökar standardavvikelsen till 2,148 och sjunker återigen 2014 

till 2,060 som återigen ökar 2015 till 2,078.  

 

4.1.3 Oberoende variabel LÖN 
Den oberoende variabeln LÖN:s genomsnittliga medelvärde under åren 2008 till 2015 är 11,753 

(tabell 3). Medelvärdet för LÖN har ökat från 2008 (10,748) till 2015 (12,368) som är en ökning 

med 1,62. Från 2008 till 2009 som är krisperioden ökar medelvärdet för LÖN med 0,411. År 

2010 innehar det högsta medelvärdet under tidsperioden med värdet 12,521 var att sedan ha ett 

varierande mönster framtill 2015 där värdet stannar på 12,368. Den genomsnittliga 

standardavvikelsen för LÖN under tidsperioden 2008 till 2015 var 17,908. Standardavvikelsen 

för LÖN minskar från 2008 till 2015 med 2,781 till 17,307. Tidsperiodens högsta 

standardavvikelse har 2008 med värdet 20,088 och den lägsta standardavvikelsen har 2011 med 

värdet 16,711. 

 

4.1.4 Oberoende variabel TM 
Den oberoende variabeln TM saknar värde för år 2008 av den anledning att variabelns värde 

räknas ut med försäljningsvärde från föregående år och denna studien saknar värden från år 

2007. Det genomsnittliga medelvärdet för TM för perioden 2009 till 2015 är 11,373 och den 

genomsnittliga standardavvikelsen för perioden är 98,012 (tabell 3). Medelvärdet minskar och 

ökar under tidsperioden 2009 till 2015 med det högsta värdet 16,538  2009 och det lägsta värdet 

6,874 2013. Standardavvikelsen för TM minskar från 124,675 2009 till 9,019 2015 med det 

lägsta värdet för tidsperioden med 6,874 2013. 

 

4.1.5 Oberoende variabel STO 
Den oberoende variabeln STO:s genomsnittliga medelvärde under tidsperioden 2008 till 2015 

var 10,417 och den genomsnittliga standardavvikelsen var 1,044 (tabell 3). Medelvärdet för 

STO ökar från 10,201 år 2008 till 10,624 år 2015 och värdet ökar successivt under hela 

tidsperioden. Standardavvikelsen för STO minskar från 1,163 2008 till 0,962 2015. Värdet 

minskar under hela tidsperioden. 

 

4.1.6 Oberoende variabel KF 
Den oberoende variabeln KF har under tidsperioden 2008 till 2015 ett genomsnittligt 

medelvärde på 2808,876. Åren 2008 till 2009 som är under krisperioden minskar KF från 
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2014,730 till 1976,859 som är det lägsta värdet för hela tidsperioden. Tiden från 2009 till 2015 

ökar medelvärdet till 3838,240. Den genomsnittliga standardavvikelsen under tidsperioden 

2008 till 2015 är 8260,324. Standardavvikelsen ökar och minskar under tidsperioden med det 

lägsta värdet år 2009 på 6192,887 och det högsta värdet år 2015 på 12328,626. 

 

4.2 Deskriptiv statistik bransch 
För att inkludera branschtillhörighet på ett tydligt sätt har ytterligare en deskriptiv statistik tagits 

fram som presenteras i tabell 4. Tabellen inkluderar företagens branschtillhörighet samt 

studiens studiens beroende variabler CCC och WCR samt de oberoende variablerna LÖN, STO, 

TM och KF med dess medelvärde, antal observationer samt standardavvikelse.   

 

Tabell 4: Deskriptiv statistik för branschtillhörighet 

           Beroende variabler               Oberoende variabler 

 
Deskriptiv statistik för branschtillhörigheten. Beroende variabler: WCR = Working capital 

requirement; CCC = Cash conversion cycle; Oberoende variabler: LÖN = Lönsamhet; STO = 

Storlek; TM = Tillväxtmöjligheter; KF = Kassaflöde. N = antal observationer; SD = 

standardavvikelsen. 

 

4.2.1 Beroende variabel CCC 
Den beroende variabeln CCC:s medelvärde för branschen detaljhandel är 2,891 med en 

standardavvikelse innehållande 1,839 med 15656 observationer (tabell 4). Branschen metall 

har ett medelvärde som är 4,511 och en standardavvikelse på 0,724 samt 1200 observationer. 

Branschen bygg och anläggning har ett medelvärde som är 3,386 med en standardavvikelse på 

1,144 med 6256 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har ett medelvärde som är 

3,172 och en standardavvikelse på 1,419 med 3848 observationer. Branschen restaurang har 

har ett medelvärde som är 2,133 och en standardavvikelse på 1,326 med 6960 observationer. 

Det genomsnittliga branschmedelvärdet för variabeln CCC under tidsperioden 2008 till 2015 

är 2,916 med en standardavvikelse på 1,635 och 33920 observationer. 

 

CCC WCR LÖN TM STO KF

Medelvärde 2,891 3,481 11,867 7,836 10,625 2553,456

N 15656 15656 15656 13699 15656 15656

SD 1,839 2,548 16,45 43,311 0,95 5950,425

Medelvärde 4,511 1,388 8,501 3,962 11,022 6632,7

N 1200 1200 1200 1050 1200 1200

SD 0,724 0,743 15,341 35,182 1,111 20453,61

Medelvärde 3,386 2,405 11,238 17,378 10,36 2768,415

N 6256 6256 6256 5474 6256 6256

SD 1,144 1,333 14,639 79,682 1,056 8815,31

Medelvärde 3,172 2,825 10,761 7,702 10,725 4543,654

N 3848 3848 3848 3367 3848 3848

SD 1,419 1,934 15,923 35,247 1,14 12861,74

Medelvärde 2,133 2,868 13,068 17,236 9,726 1801,397

N 6960 6960 6960 6090 6960 6960

SD 1,326 1,823 24,011 189,433 0,806 3767,999

Medelvärde 2,916 3,008 11,753 11,373 10,417 2808,876

N 33920 33920 33920 29680 33920 33920

SD 1,635 2,173 17,908 98,012 1,044 8260,324

Detaljhandel

              Bransch

Metall

Bygg & Anläggning

Livsmedelsframkallning

Restaurang

Total



 

 20 

4.2.2 Beroende variabel WCR 
Den beroende variabeln WCR:s medelvärde i branschen detaljhandel är 3,481 med en 

standardavvikelse på 2,548 och 15656 observationer (tabell 4). För branschen metall är 

medelvärdet för WCR 1,388 och standardavvikelsen 0,743 med 1200 observationer.  Branschen 

bygg och anläggning har ett medelvärde för WCR på 2,405 och en standardavvikelse som är 

1,333 med 6256 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har ett medelvärde som är 

2,825 och en standardavvikelse på 1,934 med 3848 observationer. Branschen restaurang har ett 

medelvärde på 2,868 och en standardavvikelse 1,823 med 6960 observationer. Det 

genomsnittliga branschmedelvärdet för variabeln WCR under tidsperioden 2008 till 2015 är 

3,008 med en standardavvikelse som är 2,173 och 33920 observationer. 

 

4.2.3 Oberoende variabel LÖN 
Den oberoende variabeln LÖN:s medelvärde för branschen detaljhandel är 11,867 med en 

standardavvikelse som är 16,450 och 15656 observationer (tabell 4). Branschen metall har ett 

medelvärde som är 8,501 och en standardavvikelse på 15,341 samt 1200 observationer. 

Branschen bygg och anläggning har ett medelvärde som är 11,238 med en standardavvikelse 

på 14,639 med 6256 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har ett medelvärde på 

10,761 och en standardavvikelse på 15,923 med 3848 observationer. Branschen restaurang har 

ett medelvärde som är 13,068 och en standardavvikelse på 24,011 med 6960 observationer. Det 

genomsnittliga branschmedelvärdet för variabeln LÖN under tidsperioden 2008 till 2015 är 

11,753 med en standardavvikelse som är 17,908 och 33920 observationer.  

 

4.2.4 Oberoende variabel TM  
Den oberoende variabeln TM:s medelvärde för branschen detaljhandel är 7,836 med en 

standardavvikelse som är 43,310 och 13699 observationer (tabell 4). Branschen metall har ett 

medelvärde som är 3,962 och en standardavvikelse på 35,181 samt 1050 observationer. 

Branschen bygg och anläggning har ett medelvärde som är 17,378 med en standardavvikelse 

på 79,682 med 5474 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har ett medelvärde som 

är 7,702 och en standardavvikelse på 35,247 med 3367 observationer. Branschen restaurang 

har ett medelvärde som är 17,236 och en standardavvikelse på 189,432 med 6090 observationer. 

Det genomsnittliga branschmedelvärdet för variabeln TM under tidsperioden 2009 till 2015 är 

11,373 med en standardavvikelse som är 98,012 och 29680 observationer. Orsaken till att 

antalet observationer skiljer sig för variabeln TM i förhållande till de andra variablerna beror 

på att uträkningen av TM använder föregående års värde och denna studie saknar värden för år 

2007 så TM för 2008 går inte att räkna ut. 

 

4.2.5 Oberoende variabel STO 
Den oberoende variabeln STO:s medelvärde för branschen detaljhandel är 10,625 med en 

standardavvikelse som är 0,950 och 15656 observationer (tabell 4). Branschen metall har ett 

medelvärde som är 11,022 och en standardavvikelse på 1,111 samt 1200 observationer. 

Branschen bygg och anläggning har ett medelvärde som är 10,360 med en standardavvikelse 

på 1,056 med 6256 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har ett medelvärde som 

är 10,725 och en standardavvikelse på 1,140 med 3848 observationer. Branschen restaurang 

har ett medelvärde på 9,726 och en standardavvikelse på 0,806 med 6960 observationer. Det 

genomsnittliga branschmedelvärdet för variabeln STO under tidsperioden 2008 till 2015 är 

10,417 med en standardavvikelse som är 1,044 och 33920 observationer.  
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4.2.6 Oberoende variabel KF 
Den oberoende variabeln KF:s medelvärde för branschen detaljhandel är 2553,456 med en 

standardavvikelse som är 5950,425 och 15656 observationer (tabell 4). Branschen metall har 

ett medelvärde som är 6632,700 och en standardavvikelse på 20453,614 samt 1200 

observationer. Branschen bygg och anläggning har ett medelvärde som är 2768,415 med en 

standardavvikelse på 8815,310 med 6256 observationer. Branschen livsmedelsframkallning har 

ett medelvärde som är 4543,654 och en standardavvikelse på 12861,737 med 3848 

observationer. Branschen restaurang har ett medelvärde som är 1801,397 och en 

standardavvikelse på 3767,999 med 6960 observationer. Det genomsnittliga 

branschmedelvärdet för variabeln KF under tidsperioden 2008 till 2015 är 2808,876 med en 

standardavvikelse som är 8260,324 och 33920 observationer.  

 

4.3 Resultat från korrelationstest 
I tabellen nedan visas resultatet från ett bivariat korrelationstest på studiens samtliga variabler. 

Testet är gjort för att kunna se potentiella samband mellan studiens använda variabler. Tabell 5 

visar en korrelationsmatris där sambandet och styrkan mellan studiens variabler går att tolka. 

Variablernas samband beskrivs som korrelationskoefficienten (r), samt variablernas signifikans 

genom p-värdet (p). 

 

Tabell 5: Korrelationsmartis 

Beroende variabler: WCR = Working capital requirement; CCC = Cash conversion cycle; 

CCC WCR LÖN TM STO KF KRI

WCR r

p

CCC r -0,483

p 0,000

***

LÖN r 0,147 0,103

p 0,000 0,000

*** ***

TM r 0,008 -0,014 0,012

p 0,149 0,018 0,034

* *

STO r -0,075 0,167 0,070 -0,029

p 0,000 0,000 0,000 0,000

*** *** *** ***

KF r 0,028 -0,067 0,263 0,004 0,332

p 0,000 0,000 0,000 0,448 0,000

*** *** *** ***

KRI r 0,047 0,025 -0,026 0,022 -0,105 -0,057

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

*** *** *** *** *** ***

BRA r -0,123 -0,130 0,015 0,035 -0,273 -0,009 0

p 0,000 0,000 0,006 0,000 0,000 0,110 1,000

*** *** ** *** ***

Variabler
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Oberoende variabler: LÖN = Lönsamhet; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; KF = 

Kassaflöde; KRI = Krisperiod; BRA = Branschtillhörighet; r = korrelationskoefficienten; p = 

signifikansnivån; ***p <0,001, **p <0,01, *p <0,05. 

 

I tabell 5 visas studiens variabler samt korrelationen mellan dessa i tre olika värden för 

signifikans som visas i olika antal stjärnor. Den beroende variabeln CCC har ett signifikant 

samband med alla variabler förutom TM (p>0,149). De variabler som visade ett positivt 

samband till CCC är LÖN (r = 0,147), KF (r = 0,028) och KRI (r = 0,047). De variabler som 

visade ett negativt samband med CCC är STO (r = -0,75) och BRA (r = -0,123). Det positiva 

sambandet visar att variablerna rör sig statistiskt med WCR medans de variabler som har ett 

negativt samband rör sig i motsatt riktning. WCR som motsvarar studiens andra beroende 

variabel har ett mycket starkt signifikant samband med alla variabler förutom TM (p>0,018). 

Variablerna som visade ett positivt samband till WCR är LÖN (r = 0,103), STO (r = 0,167), 

och KRI (r = 0,025). De variabler som visade ett negativt samband till WCR är CCC (r = -

0,483), TM (r = -0,014), BRA (r = -0.130). De beroende variablerna CCC och WCR visar ett 

bivariat samband med värdet -0,483. För de oberoende variablerna är det STO och KF som har 

det starkaste bivariata sambandet med värdet 0,332. Värdet för de oberoende variablerna visar 

att det är en låg risk för multikollinearitet eftersom inget av värdena överstiger 0,8.  

 
4.4 Resultat från regressionsanalys  
 
Tabell 6: Regressionsanalys 

 
Kommentar: WCR = Working capital requirement; CCC = Cash conversion cycle; LÖN = 

Lönsamhet; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; KF = Kassaflöde; BRA = 

Branschtillhörighet; p = signifikansnivån; B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; 

SD error = Urvalets medelavvikelse från populationen; R2adj = Modellens 

förklaringsförmåga; Durbin-W = Test för autokorrelation; VIF (u) = Test för multikollinjäritet; 

***p <0,001, **p <0,01, *p <0,05 

 

Tabell 6 visar de oberoende variablernas förklaringsförmåga (R2), Durbin-Watson värde (DW), 

VIF-värde, p-värde, standardfel (SD error) samt betakoefficient (ß). Studiens oberoende 

variabler förklarar den totala variansen i WCR med 6,7 % (R2 = 0,067) och med 5,6 % (R2 = 

0,056) för CCC. Med WCR som beroende variabel är VIF-värdet 1,100 och DW-värdet är 

0,435, och med CCC som beroende är VIF-värdet 1,105 och DW-värdet 0,560. 

β P SD error R2 DW VIF

CCC 0,056 0,560 1,105

WCR 0,067 0,435 1,100

LÖN → CCC -0,185*** 0,000 0,001

LÖN → WCR  0,141*** 0,000 0,001

TM → CCC  0,012* 0,031 0,000

TM → WCR -0,006 0,250 0,000

STO → CCC -0,106*** 0,000 0,010

STO → WCR  0,187*** 0,000 0,013

KF → CCC  0,112*** 0,000 0,000

KF → WCR -0,162*** 0,000 0,000

BRA → CCC -0,145*** 0.000 0,006

BRA → WCR -0,083*** 0,000 0,008

Variabler
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I tabell 6 kan det utläsas att det finns signifikant samband mellan de oberoende variablerna 

LÖN, TM, STO med CCC och WCR samt dess styrka. CCC som beroende variabel visar ett 

mycket starkt signifikant och positivt samband med variabeln KF (ß=0,112, P<0,000) och ett 

svagt signifikant positivt samband med variabeln TM (ß=0,012, P<0,031) samt ett mycket 

starkt negativt samband med variablerna LÖN (ß=-0,185, P<0,000), STO (ß=-0,106, P<0,000) 

och BRA (ß = -0,145, P < 0,000). WCR har ett mycket stark signifikant och positivt samband 

med variablerna LÖN (ß=0,141,P < 0,000) och STO (ß=0,187, P < 0,000). Medans 

samband mellan variablerna WCR och KF har ett mycket starkt negativt samband (ß = -0,162, 

P < 0,000). Även BRA har ett mycket starkt negativt samband med WCR(ß = -0,083, P < 0,000) 

TM saknar signifikans och har ett negativt samband (ß=-0,006, P < 0,250)  

 

4.5 Under och efter krisperiod 
Den insamlade datan i studien sträcker sig från 2008 till 2015 där 2008 och 2009 kategoriseras 

som krisperiod (tabell 7). För att kunna mäta skillnader mellan perioderna delades årsperioderna 

upp var för sig och deras medelvärden beräknades separat, en variation beräknades fram efter 

medelvärdena subtraheras med varandra. För att se om det fanns ett samband mellan variationen 

i medelvärdet användes ett t2-test i SPSS, testet visar om det finns ett mycket starkt samband, 

starkt samband, visst samband eller inget samband. Tabell 8 visar medelvärdet och variationen 

samt standardavvikelse för studiens variabler under och efter krisperioden. Resultatet för 

variabeln CCC visar att företagen i studien hade ett genomsnittligt längre CCC under 

krisperioden än efter med mycket stark signifikans. För variabeln WCR har företagen en i 

genomsnitt högre WCR under kris än efter krisen med mycket stark signifikans. Vid avläsning 

av variabeln LÖN har företagen i genomsnitt lägre lönsamhet under krisen jämfört med efter 

krisen med mycket starkt samband. Variabeln STO har under krisperioden ett genomsnittligt 

lägre värde än efter krisen med mycket stark signifikans. Variabeln TM visar ett genomsnittligt 

högre värde under krisperioden än efter med mycket stark signifikans. För variabeln KF är det 

genomsnittliga kassaflödet lägre under krisperioden än efter med mycket stark signifikans. 

 

Tabell 7: Resultat från t2-test 

 

Variabler Kris N Medelvärde SD df t p

1 25425 2,872 1,618

2 8476 3,049 1,679

Variation 0,177 33899 -8,636*** 0,000

1 25440 2,977 2,123

2 8480 3,102 2,311

Variation 0,125 33918 -4,587*** 0,000

1 25440 12,019 17,267

2 8480 10,954 19,685

Variation -1,065 33918 4,749*** 0,000

1 25440 10,480 1,007

2 8480 10,227 1,127

Variation -0,253 33918 19,401*** 0,000

1 25440 0,105 0,928

2 4240 0,165 1,247

Variation 0,060 29678 -3,708*** 0,000

1 25440 3079,903 8731,003

2 8480 1995,794 6585,226

Variation -1084,109 33918 10,483*** 0,000

TM

KF

CCC

WCR

LÖN

STO
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Kommentar: CCC = Cash conversion cycle; WCR = Working capital requirement; LÖN = 

Lönsamhet; STO = Storlek; TM = Tillväxtmöjligheter; KF = Kassaflöde; Kris 1 = 2010-2015; 

Kris 2= 2008-2009; N= Antalet observationer; SD = standardavvikelse 

 

4.6 Hypotesprövning 
I tabell 8 sammanfattar studiens resultat i form av dess hypoteser. Sju av studiens 10 hypoteser 

bekräftas. Hypoteserna som tillämpar tillväxtmöjligheter förkastas samt den positiva relationen 

mellan kassaflöde och WCR. 

 

 

Tabell 8: Hypotesprövning 

 

Kommentar: CCC = Cash conversion cycle; WCR = Working capital requirement 

 

5. Analys 
 

I detta kapitel presenteras analysering av studiens resultat med utgångspunkt från dess 

hypotesgenerering. Variabeln kris analyseras dels med studiens övriga variabler men även 

separat från ett t2-test. 

 

5.1 Analys av Lönsamhet 
I den deskriptiva statistiken i tabell 3 går det att utläsa att lönsamheten är som lägst under åren 

2008 och 2009, samtidigt som standardavvikelsen är som högst. Detta är inte förvånande 

eftersom under rådande år förekom en ekonomisk recession vilket har en negativ påverkan 

på produktionsvolymen och således lönsamheten (Narender et al., 2008). I regressionsmodellen 

(tabell 6) framgår relationen med en av studiens oberoende variabel lönsamhet med CCC och 

WCR. Resultat visar en mycket stark signifikant mot båda variablerna medans relationen är 

varierande.  Företagets lönsamhet visar på ett negativt samband med CCC vilket ligger i linje 

med (Baños-Caballero et al., 2010; Deloof, 2003; Duggal & Budden, 2012; Pedro & Pedro, 

2007). Eftersom studien inte har analyserat CCC tre delar; varulager, kundfordringar och 

leverantörsskulder kan inte den specifika aspekter fastställas som påverkat längden på CCC. En 

kortare CCC kan bero på att kundfordringarna har minskat på grund av företagen är mer 

angelägen att driva in kapital eller att ett för stort varulager tenderar att minska marginalerna, 

men även att lönsamma företag använder sig av mer externt kapital. Relationen mellan 

Hypotes Resultat

H1a Företagets lönsamhet är negativt relaterat till CCC Accepteras

H1b Företagets lönsamhet är positivt relaterat till WCR Accepteras

H2a Företagets tillväxtmöjlighet är negativt  relaterat till CCC Förkastas

H2b Företagets tillväxtmöjlighet är negativt relaterat till WCR Förkastas

H3a Företagets storlek är negativt relaterat till CCC Accepteras

H3b Företagets storlek är positivt relaterat till WCR Accepteras

H4a Företagets kassaflöde är positivt relaterat till CCC Accepteras

H4b Företagets kassaflöde är positivt relaterat till WCR Förkastas

H5a Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och CCC Accepteras

H5b Det finns ett  samband mellan branschtillhörighet och WCR Accepteras
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lönsamhet och WCR visar på ett negativt samband vilket även finner stöd i tidigare studier 

(Gill, 2011; Harsh & Satish, 2017; Narender et al., 2008). Det negativa sambandet tyder på att 

en mindre effektiv hantering av rörelsekapitalet leder till högre WCR. Detta leder till att både 

H1a och H1b bekräftas.  

 

5.2 Analys av tillväxtmöjligheter 
Den deskriptiva statistiken i tabell 3 visar att det högst värdet framställs 2009 för att sedan visa 

en nedåtgående trend till 2015. Detta tyder på att under krisperioder har företag större 

tillväxtmöjligheter eftersom föregående års försäljning påverkar framtidens tillväxtpotential. 

Tillväxtmöjligheter var den oberoende variabeln som hade störst skillnad i medelvärden mellan 

perioderna vilket tyder på att krisen har en stor påverkan på företagens försäljning. Vidare i 

regressionsmodellen saknas signifikant samband med WCR medans en svag signifikant och 

positivt samband utläses mellan tillväxtmöjligheter och CCC. Studiens resultat står i kontrast 

till tidigare studier som har påvisat en negativ relation mellan tillväxtmöjligheter och CCC med 

hänvisning att företag som är under tillväxt använder rörelsekapitalet mer effektivt vilket skapar 

en kortare CCC och en lägre WCR (Baños-Caballero et al., 2010; Belghitar & Khan, 2013; 

Deloof, 2003; Narender et al., 2008). Enligt  Harsh & Satish (2017) som presenterade ett 

motliggande resultat, som medförde ett positivt samband mellan försäljningstillväxt och WCR. 

Författarna menar att företag som är under tillväxt måste upprätthålla en högre lagernivå, vilket 

även ökar investeringarna i rörelsekapitalet och således WCR. Genom att göra investeringar i 

lagret förlängs även längden på CCC. Ett ökat lager kan därav påverkat resultat vilket kan vara 

förklaringen till motsatsförhållanden som denna studie presenterat i förhållande till tidigare 

forskning. Därmed förkastas både H2a och H2b. 

 

5.3 Analys av storlek 
I den deskriptiva analysen i tabell 3 illustrerar det lägsta medelvärdet 2008 för att senare 

successivt öka fram till 2015. Detta är dock inte förvånande då de första åren var under en 

krisperiod samtidigt som den svenska ekonomin därefter har varit under en tillväxtfas. Även 

standardavvikelsen visade sig vara större under åren 2008 och 2009 vilket tyder på att krisen 

påverkar företagets storlek i termer av nettoomsättning. I regressionsmodellen framgår det att 

ett företags storlek har ett signifikant negativt samband med CCC medans relationen med WCR 

påvisade en signifikant positivt samband. Detta går i linje med (Baños-Caballero et al., 2010; 

Yazdanfar & Öhman, 2014) som fann ett negativt samband mellan storlek och CCC som 

förklarades med att mindre företag har svårare att tillgodose externt kapital och är därav mer 

benägna att använda internt kapital  (Baños-Caballero et al., 2010). Studien står därav i kontrast 

till (Kieschnich et al., 2006; Pedro & Pedro, 2007; Chauhan & Banerjee, 2018) som menar att 

mindre företag har större behov att finansiera sin verksamhet med kortfristiga krediter på grund 

av informationsasymmetri och agent- och konkurskostnader. De två olika argumenten behöver 

nödvändigtvis inte ses som motsatsförhållande till varandra. När ett mindre företag använder 

sig av rörelsekapital istället för dyra kortfristiga skulder genereras en kortare CCC, samtidigt 

som marknadsräntorna har varit under historiskt låga nivåer (riksbanken.se) bortsett från 2008. 

Detta kan påverka företagens kreditvärdighet och ränteskillnaden mellan företagens storlek och 

kan således ligga till grund för studiens resultat. Det positiva sambandet mellan storlek och 

WCR överensstämmer med (Narender et al., 2008). Resultatet kan motiveras av att större 

företag generellt sätt har ett högre kapitalkrav och är därav mindre angelägna att utnyttja 

rörelsekapitalet, vilket medför en högre WCR (ibid). Därmed kan studiens två hypoteser som 

inkludera storlek bekräftas. H3a och H4a bekräftas.  

 

https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
https://www.emeraldinsight.com/author/Kumar%2C+Satish
https://www.emeraldinsight.com/author/%C3%96hman%2C+Peter
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5.4 Analys av kassaflöde 
I tabell 3 som återfinns i den deskriptiva analysen framgår det att kassaflödet var som lägst 

2008 och 2009 för att senare öka markant fram till 2015. Detta framställs tydligare i tabell 7 

som det går att utläsa att kassaflöde tillsammans med tillväxtmöjligheter är de variabler som 

har störst procentuell skillnad mellan krisperiod och icke krisperiod. Medelvärdet under 

krisperiod är 1995,794 och därefter 3079,903, vilket motsvarar en 35,1% skillnad mellan 

perioderna. Vi kan därav konstatera att åren 2008 och 2009 som symbolisera krisperiod har en 

stor påverkan på ett företags kassaflöde. I tabell 6 återfinns regressionsmodellen som det går 

att utläsa att det finns ett signifikant positivt samband mellan kassaflöde och CCC vilket även 

överensstämmer med tidigare studier (Afrifa, 2016; Baños-Caballero et al., 2010; Belghitar & 

Khan, 2013). Resultatet kan spegla företagens strävan att använda sig av internt kapital vilket 

ger företagen en lägre kostnad. Företag som har en bättre förmåga att generera kassaflöde kan 

således använda internt kapital, vilket förlänger företagets CCC (Baños-Caballero et al., 2010). 

Vidare kan man utläsa i regressionsmodellen ett signifikant negativt samband mellan lönsamhet 

och WCR vilket är i kontrast med (Narender et al., 2008). Dock harmoniserar resultat med 

(Harsh & Satish, 2017) vilket kan bero på att kassaflödet ökas genom att kapital förs in i 

verksamheten genom externa krediter samtidigt som företaget driver en intensivare hantering 

av kundfordringar. Detta leder till att H4a bekräftas medans H4b förkastas. 

  

5.5 Analys av branschtillhörighet 
I tabell 4 presenteras studiens fem branscher samt studiens variabler med dess medelvärde och 

standardavvikelse. Metallbranschen utmärker sig med det högsta medelvärdet på CCC medans 

restaurangbranschen innehar det lägsta värdet. Detta kan bero på att metallbranschen innehar 

stora varulager samt tillåter längre perioder för kundfordringar. I och med att större delen av 

branschens kunder är företag, sker betalningen via fakturor och kredit inbetalningar vilket 

förlänger tiden för företagen att driva in sina skulder. I restaurangbranschen består en betydande 

del av kapitalet av omsättningstillgångar, som inkluderar en effektiv användning av 

rörelsekapitalet i form kontinuerliga lager inköp med stor omsättning. Denna effektiva process 

från inköp till inkasserad försäljning leder till en kortare CCC. Medelvärdena för WCR är 

förhållandevis normalfördelade bortsett från detalj och metallhandeln. Vilket kan bero på att 

detaljhandel har mycket omsättningstillgångar samt ett stort varulager.  

I regressionsmodellen går det att utläsa att bransch har ett signifikant negativt samband både 

med CCC och WCR, resultatet överensstämmer även med (Yazdanfar & Öhman, (2014). Detta 

tyder att det finns ett samband mellan variablerna samt en skillnad mellan branscherna vilket 

även har konstaterats i tabell 7. Därmed kan både H5a och H5b bekräftas. 

 

5.6 Analys t2-test 
Jämförelsen mellan tidsperioden under och efter kris ger ett mycket starkt samband vilket 

betyder att det finns en skillnad i medelvärdena för de beroende variablerna. Variabeln CCC 

och WCR har större värden under krisperioden jämfört med efter. Duggal & Budden (2012) 

studerade finanskrisen 2007-2009 på S&P500 företag på den amerikanska börsen och fann att 

det inte fanns någon signifikans mellan kris och CCC. Detta kan bero på att företag etablerade 

på är stora börsnoterade företag och har en helt annan ekonomisk situation jämfört med de SMF 

som undersöks i denna studie samt att studierna analyserar företag från länder med olika 

marknadsekonomier. Anledningen till att denna studie fick signifikans i mätningen kan vara att 

undersökningsperioden sträcker sig från 2008 till 2015 som visar krisens påverkan på ett 

tydligare sätt genom förändringen av medelvärdet. Narender et al. (2008) fann i sin studie att 

det fanns ett negativt samband mellan krisperiod och WCR och argumenterar för att 

produktionsvolymen och försäljningen minskar vilket minskar WCR. Kontrasten mot Narender 

et al. (2008) studie kan bero på skillnaden i branschtillhörighet då deras studie innefattade 

https://www.emeraldinsight.com/author/Singh%2C+Harsh+Pratap
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cementindustrin medans hälften av de företag i denna studie är från detaljhandeln. Skillnaden 

mellan dessa branscher kan bero på variationen i varulagret med härledning till ett svårsålt lager 

bidrar till att varulagret ökar medans när produktionsvolymen minskar i cementindustrin 

reduceras även varulagret, därav kan resultaten stå i kontrast mot varandra. 

 

6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat samt dess bidrag till forskningsområdet i form av 

en slutsats. Avslutningsvis diskuteras framtida forskning kring det berörda forskningsområdet.  

 

6.1 Slutsats 
Studiens primära syfte var att på ett empiriskt tillvägagångssätt undersöka rörelsekapitalets 

påverkan på WCM i form av CCC och WCR. Resultat har redogjorts med hjälp av 

företagsspecifika, branschspecifika och makrospecifka faktorer som enligt tidigare forskning 

har association med WCM. För att implementera makrospecifika faktorer omfattar studien en 

ekonomisk recession som ger studien förutsättningar att undersöka rörelsekapitalet under olika 

marknadsförhållanden, vilket är studiens sekundära syfte. Studien omfattar 4240 svenska SMF 

med 33920 observationer inom 5 olika branscher under perioden 2008-2015. Studien kan 

bekräfta att tillväxtmöjlighet samt kassaflöde har en positiv påverkan på CCC medans 

variablerna lönsamhet, storlek och bransch har ett negativt samband. Gällande WCR fastställs 

en positiv relation med variablerna lönsamhet och storlek samtidigt som kassaflöde och bransch 

har ett negativt samband. Studien saknar signifikans gällande sambandet mellan 

tillväxtmöjligheter och WCR vilket gör att hypotesen förkastas. Faktorer som har diskuteras i 

studien som ligger till grund för hur rörelsekapitalet påverkar både CCC och WCR och därav 

WCM är bland annat företagens användning av handelskrediter, lagernivån och 

kundfordringshantering. Resultatet varierar beroende på vilken företagsspecifik faktor som har 

undersökt samt skillnader i branschtillhörighet. Studien kan även bekräfta ett väldigt starkt 

samband mellan under och efter en krisperiod som analyserats via en kris dummy med CCC 

och WCR. De företagsspecifika faktorerna som hade störst samband mellan perioderna i form 

av skillnader i medelvärde var kassaflöde och tillväxtmöjligheter. Detta indikerar på att 

företagens försäljning och betalningsströmmar reduceras under en ekonomisk recession. 

Studiens som är ensam i sitt slag med att undersöka rörelsekapitalet för SMF i form av CCC 

och WCR med att implementera en krisperiod som kontrollvariabel, kan dels bidra till det 

berörda forskningsområdet inom WCM. Studiens uppmärksammade faktorer som lönsamhet, 

tillväxtmöjlighet, storlek, kassaflöde, branschtillhörighet och krisperiod behandlar även 

ändamål för företag, banker och andra kreditinstitut vilket kan bidra till framtida ageranden och 

beslutprocesser.  

  

6.2 Fortsatt forskning 
Vidare skulle det vara intressant att även inkludera åren före en ekonomisk recession samt 

studera flera olika marknadscykler för att undersöka om företag med tidigare erfarenheter 

agerar på ett annat sätt med sitt rörelsekapital med exempelvis ålder som oberoende variabel.   

Ett annat intressant område hade varit att undersöka företag som bedriver exportverksamhet i 

jämförelse med nationellt begränsade företag utan exportverksamhet i olika marknadscykler. 

Är det någon avvikelse i rörelsekapital i exempelvis lagerföring eller kundfordringsdagar och 

hur mycket påverkar olika marknadsförhållanden företagen? I och med denna studies Durbin-

Watson värde skulle en fortsatt studie med samma data och variabler vara intressant att testa 

med fixerade effekter som tenderar att vara en bättre modell vid stora urvalsstorlekar. Intresset 
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för en vidare studie skulle ligga i resultatet vid ett test med fixerade effekter för att se om det 

skiljer sig från resultatet i denna studie. 
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