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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka huruvida företagets bransch, geografiska 
lokalisering och storlek har en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten. Ett andra syfte är att undersöka om det 
finns ett signifikant samband mellan skuldsättningsgraden, storleken och 
lönsamheten samt huruvida det finns skillnader i sambanden mellan kassacykelns 
komponenter och lönsamheten. 

Undersökningens sampel består av europeiska börsnoterade företag med data 
insamlat för åren 2012–2018, det vill säga en tidsperiod på sju år. Den tidigare 
forskningen har främst fokuserat på huruvida rörelsekapitalförvaltningens effektivitet 
har en inverkan på företagets lönsamhet i ett specifikt land. I avhandlingen undersöks 
huruvida det finns skillnader mellan olika områden inom Europa, olika branscher 
samt mellan stora och små företag. 

Resultaten visar att i majoriteten av samplen är sambandet mellan kassacykeln och 
lönsamheten signifikant, dock visar resultaten för en del av samplen att inget 
signifikant samband finns. Undersökningen visar också att det finns skillnader i 
kassacykelns effekt på lönsamheten mellan olika branscher och geografiska områden. 
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1 INLEDNING 

Medvetenheten kring rörelsekapitalförvaltningens betydelse har ökat signifikant under 
de senaste årtiondena i och med marknadens turbulenta växlingar och allt fler, i 
synnerhet stora företag, väljer att investera i en förbättrad allokering av bundet och fritt 
kapital. Genom att inte binda kapitalet i tillgångar, ökar företagets möjligheter att 
investera i lönsamma investeringar när sådana dyker upp. I och med ett antal stora 
konkurser inom loppet av några år, såsom Lehman Brothers (2008) och General Motors 
(2009), samt det faktum att forskningen i sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningen 
och lönsamheten framskridit, har trenden övergått från att främst fokusera på 
långfristigt kapital till att allt mera fokusera på det kortfristiga kapitalet (Charitou, Elfani 
& Lois, 2010). I praktiken betyder detta att företagens fokus främst ligger på att 
effektivera hanteringen av fritt kapital, det vill säga framför allt rörelsekapital. Genom 
att optimera och effektivera användningen av rörelsekapitalet förväntas företaget se en 
positiv effekt på den dagliga verksamhetens kassaflöden och kan på så sätt öka 
likviditeten och förbättra lönsamheten (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-
Teruel & Martinez Solano, 2007). Tidigare var det mera vanligt att företag analyserade 
rörelsekapitalets utveckling för att samtidigt säkerställa att likviditeten låg på en bra 
nivå. Idén om att en förbättrad rörelsekapitalförvaltning och en bättre likviditet har en 
positiv inverkan på företagets lönsamhet uppkom först i och med 2000-talets turbulenta 
marknad, när företagen blev tvungna att finna en alternativ finansiering av sin 
verksamhet när räntorna på externa lån blev för höga.  

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan balansräkningens rörliga aktiva och kortfristiga 
skulder (Michalski, 2014, s.204). Vid analyser av rörelsekapitalförvaltningens 
effektivitet har kassacykeln använts som mått i majoriteten av studierna i ämnet (Ebben 
& Johnson, 2011). Genom att subtrahera genomsnittlig betalningstid till leverantörer 
från genomsnittlig lagringstid och genomsnittlig betalningstid till kunder fås företagets 
kassacykel (Shin & Soenen, 1998). Talonpoika, Monto, Pirttilä och Karri (2014) 
utvecklade kassacykeln genom att även beakta förskottsbetalningar som en komponent. 
Deras studie visar att den traditionella kassacykeln ger ett missvisande resultat av 
rörelsekapitalförvaltningen i företag som till stor del finansierar sin verksamhet genom 
förskottsbetalningar från kunder. 

Företagens olika strategier, uppbyggnad, behov och regleringar leder till att behovet av 
kortfristigt kapital skiljer sig mellan de olika branscherna (Hawawini, Viallet & Vora, 
1986; Filbeck & Krueger, 2005). Detta betyder att kan man anta att en optimering i 
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rörelsekapitalförvaltningen har olika stor inverkan på lönsamheten i olika branscher. Ett 
företag vars behov av rörelsekapital är ytterst litet kan därmed alltså antas prioritera 
andra investeringar framom en optimerad rörelsekapitalförvaltning. Om behovet 
däremot är högt och optimeringen har en signifikant inverkan på lönsamheten bör denna 
investering prioriteras i en högre grad. I den tidigare forskningen har företagens 
geografiska lokalisering inte inkluderats, men eftersom företag lokaliserade i olika delar 
av Europa har olika förutsättningar kan detta antas ha en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten. Storleken på företaget har även 
konstaterats ha en signifikant inverkan på både rörelsekapitalets effektivitet och 
lönsamheten (Deloof, 2003; Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2007; Uyar, 2009; Gill et 
al., 2010; Yazdanfar & Öhman 2014). Därmed kan diskuteras om storleken även har en 
inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalets effektivitet och lönsamhet. 

1.1 Problemområde 

En optimal nivå av rörelsekapital kan uppnås när risk, effektivitet och lönsamhet 
balanserar (Yazdanfar & Öhman, 2014). Denna nivå är näst intill omöjlig för ett företag 
att uppnå, men studier visar att en förbättrad rörelsekapitalhantering har en positiv 
inverkan på lönsamheten (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-Teruel & 
Martinez-Solano, 2007; Enqvist et al., 2014; Yazdafar & Öhman, 2014). Detta samband 
mellan rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten har undersökts i flera decennier 
sedan mitten på 1900-talet och resultaten har varit entydiga. Den tidigare forskningen 
har främst fokuserat på enskilda länder (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-
Teruel & Martinez-Solano, 2007; Enqvist et al., 2014) och studier som inkluderar ett 
geografiskt bredare sampel saknas för Europa.  

Ett fåtal studier har även inkluderat soliditeten eller skuldsättningsgraden som en 
variabel (Lazaridis & Tryfonidis, 2006; Gill et al., 2010) och forskare för diskussioner om 
kapitalstrukturens inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningens 
effektivitet och lönsamheten. Gill et al. (2010) konstaterar i sin studie att 
skuldsättningsgraden har en inverkan på lönsamheten, men diskuterar inte resultatet 
närmare. Orsaker till att skuldsättningsgrad har en inverkan på lönsamheten kan bland 
annat vara att företag som driver sin verksamhet med främst eget kapital, det vill säga 
ägarnas möjliga dividendutdelningar, kan tänkas vara intresserade att investera 
kapitalet effektivt för att företaget ska generera bästa möjliga resultat. Många banker och 
kreditinstitut använder sig av rörelsekapital som kovenant vid beslut om räntenivåer och 
kan ställa krav på att företaget måste hålla en viss nivå för att garantera en viss räntenivå. 
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Detta har blivit vanligare bland banker och finansieringsinstitut och företagen måste 
vara medvetna om rörelsekapitalets effektivitet.  

En optimering av rörelsekapitalet för med sig en hel del utmaningar, eftersom det finns 
ett flertal externa faktorer som har en signifikant inverkan såsom avtalade 
betalningsvillkor med kunder och leverantörer (Talonpoika et al., 2014). Som ett resultat 
av en kontinuerlig osäkerhet gällande försäljningens framtida utveckling samt risken för 
ökade kostnader för extern finansiering, har allt fler företag infört en allt mera aggressiv 
rörelsekapitalförvaltning (Nazir & Afza, 2009). Företagets storlek och förhandlingskraft 
påverkar längden på betalningstiden till både kunder och leverantörer och påverkar 
därmed även kassacykelns längd samt lönsamheten. Ett stort företag kan även antas ha 
större tillgång till resurser och kan välja att investera i rörelsekapitalets samtliga 
komponenter för att uppnå bästa möjliga lönsamhet medan ett företag med mera 
begränsade resurser inte kan välja att investera i alla komponenter utan måste rikta sina 
investeringar.  

Enligt aktiebolagslagens första kapitel 5§ är företagens syfte i finländska bolag att bereda 
vinst till aktieägarna, vilket således kunde uppnås genom att optimera rörelsekapital-
förvaltningen och lönsamheten vilket i sin tur kommer öka aktieägarvärdet. Behovet av 
rörelsekapital beror till stor del på företagets risknivå och därmed även vilken bransch 
företaget verkar inom (Michalski, 2014, s.8). Ett företag med hög riskkänslighet behöver 
en större buffert gällande rörelsekapital än ett företag som verkar inom en relativt riskfri 
bransch eftersom ett företag med hög riskkänslighet starkare påverkas av 
konjunkturförändringar och kan vid en nedgång vara i behov av en större buffert. 
Tidigare forskning har fokuserat på enskilda branschers eller företagens geografiska 
lokalisering genom att begränsa det utvalda samplet i undersökningen till endast utvalda 
delar av branscher och geografiska lokaliseringar (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; 
Garcia-Teruel och Martinez-Solanos 2007; Rahman, Laosirihongthong & Sohal, 2010). 
Det finns endast ett fåtal studier (Filbeck & Krueger, 2005; Yazdanfahr & Öhman; 2010) 
som undersöker branschens signifikans gällande rörelsekapitalförvaltningen och 
lönsamheten. I de studier som inkluderat bransch som en oberoende variabel har 
forskarna inte diskuterat orsaken till varför branschen eventuellt är en viktig faktor vid 
effektiveringen av rörelsekapitalförvaltningen. Eftersom företag inom olika branscher 
fungerar på mycket olika sätt och har mycket olika företagsstruktur, antas även behovet 
av rörelsekapital vara olika mellan branscherna.  
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Valet att undersöka huruvida företagets bransch, geografiska lokalisering, 
skuldsättningsgrad och storlek har en inverkan på företagets lönsamhet på europeiska 
börsbolag kan därmed motiveras med att trots otaliga studier har dessa faktorer inte 
beaktats i samma undersökning tidigare. De studier som har beaktat skillnader i 
företagets bransch är främst utförda på amerikanska börsbolag. För företag som verkar 
inom olika branscher och i olika delar av Europa är det ytterst viktigt att förstå hur dessa 
variabler påverkar rörelsekapitalförvaltningen och strategivalet för en optimering av 
effektiviteten. Eftersom olika branscher och geografiska områden kan innebära olika för- 
och nackdelar, bör företagen veta hur de kan dra nytta av dessa. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka huruvida företagets bransch, geografiska 
lokalisering och storlek har en inverkan på sambandet mellan rörelsekapital-
förvaltningen och lönsamheten. Ett andra syfte är att undersöka om det finns ett 
signifikant samband mellan skuldsättningsgraden, storleken och lönsamheten samt 
huruvida det finns skillnader i sambanden mellan kassacykelns komponenter och 
lönsamheten. 

Avhandlingens bidragande kontribution till forskningen i sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltning och lönsamhet är att den utförs på ett större geografiskt 
område än vad som tidigare har gjorts. Den tidigare forskningen har främst fokuserat på 
enskilda länder och till skribentens kännedom finns det ingen studie som omfattar hela 
Europa och som beaktar företagets bransch, geografiska lokalisering, skuldsättningsgrad 
och storlek. De två sistnämnda variablerna kommer i avhandlingen att behandlas som 
kontrollvariabler för att få fram huruvida dessa variabler har en inverkan på den 
beroende variabeln. I den tidigare forskningen har dessa variabler inte inkluderats i 
samma studie där samplet delats in på basen av bransch, geografiska områden samt stora 
och små företag. Forskningen gällande de oberoende variablernas inverkan på 
rörelsekapitalförvaltningen kan anses bristfällig. Därför har denna studie som avsikt att 
fylla detta forskningsgap.  

1.3 Metod och avgränsning 

Undersökningen utförs som en empirisk studie baserad på finansiella sekundärdata och 
samplet begränsas till icke-finansiella börsnoterade europeiska företag vars samtliga 
data finns tillgängliga för perioden 2012–2018. Elimineringen av icke-börsnoterade 
bolag kan motiveras med att kvaliteten på de sekundärdata som finns tillgängliga för 
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börsnoterade bolag är mycket hög och det finns en god tillgång till data. Finansierings- 
och försäkringsbolag har eliminerats från samplet eftersom de till stora delar skiljer sig 
från övriga branscher gällande rörelsekapital och marknad. Studien undersöker 
huruvida det finns skillnader i rörelsekapitalets inverkan på lönsamheten mellan olika 
branscher, geografiska områden och mellan stora och små företag samt undersöker 
skuldsättningsgradens och storlekens inverkan på lönsamheten. Lönsamheten fastställs 
genom ett mått på hur effektivt företagen använder sina tillgångar för att generera vinst 
och nyckeltalet som används är ROA. Rörelsekapitalförvaltningens effektivitet mäts 
genom att beräkna företagets kassacykel, det vill säga antalet dagar som skrider från att 
företaget betalar sin leverantörsskuld tills kunden betalar för varan till företaget. Måtten 
som används i den empiriska studien i avhandlingen är mått som även har använts i den 
tidigare forskningen. För att undersöka sambanden mellan variablerna utförs multipla 
linjära regressionsanalyser med lönsamhet som beroende variabel och kassacykeln som 
oberoende variabel och skuldsättningsgrad och storlek som kontrollvariabler. Genom att 
dela in samplet i fyra olika geografiska områden kommer den geografiska lokaliseringens 
inverkan på sambandet undersökas. På samma sätt kommer branschens inverkan och 
skillnaderna mellan stora och små företag undersökas. 

1.4 Disposition 

Kapitel två redogör för väsentliga begrepp och teorier inom ämnet samt ger en detaljerad 
beskrivning av de mest använda nyckeltalen. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en 
bättre uppfattning om problemområdet och en överblick av ämnet som helhet. Det tredje 
kapitlet omfattar tidigare forskning i skillnaderna i rörelsekapitalförvaltningen mellan 
olika branscher och geografiska områden samt skuldsättningsgradens och storlekens 
betydelse. Det fjärde kapitlet redogör för forskningsuppgiften, definierar den beroende 
variabeln, de oberoende variablerna och kontrollvariablerna samt redogör för 
regressionsanalysen. Kapitel fem kommer utifrån forskningsuppgiften att analysera och 
beskriva forskningsresultaten från regressionsanalyserna. Det sjätte och sista kapitlet 
sammanfattar avhandlingens mest väsentliga diskussioner, sammanställer 
hypotesutfallet, det vill säga vilka hypoteser som godkänts eller förkastats, redogör för 
studiens begränsningar och ger förslag till fortsatt forskning. 
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2 RÖRELSEKAPITAL OCH DESS FÖRVALTNING 

Detta kapitel behandlar rörelsekapital med fokus på dess förvaltning. Målsättningen 
med kapitlet är att definiera väsentliga begrepp samt att introducera de viktigaste 
principerna gällande rörelsekapital och dess förvaltning. I samband med diskussionerna 
om förvaltningen kommer även rörelsekapitalets olika komponenter att presenteras och 
definieras. Rörelsekapitalets och lönsamhetens viktigaste nyckeltal kommer även att 
presenteras i kapitlet och en redogörelse görs för varför vissa utvalda nyckeltal kommer 
användas senare i studien. 

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan balansräkningens rörliga aktiva poster och 
kortfristiga skulder (Brealey, Myers & Allen; 2006 s.843). I praktiken betyder ett positivt 
rörelsekapital att företaget kan finansiera sin operativa verksamhet med rörelsekapitalet 
och kan undvika extern finansiering, medan ett negativt rörelsekapital betyder att 
företaget måste finansiera underskottet av fritt kapital genom ett alternativt 
finansieringssätt. Dock beror behovet av extern finansiering även på kundfordringarnas 
och leverantörsskuldernas betalningstidpunkter, eftersom företaget troligtvis måste 
betala sina leverantörsskulder innan kunderna har betalat sina skulder till företaget. 
Underskottet som uppstår som ett resultat av skillnaderna mellan betalningstiderna 
måste således finansieras med antingen extern finansiering eller överskott från 
verksamheten.  

De komponenter som inkluderas i rörelsekapitalet utgör betydande operativa poster i 
balansräkningen (Brealey, Myers & Allen; 2006 s.843). Rörelsekapitalförvaltning 
innebär hanteringen och optimeringen av företagets aktiva balansposter som snabbt kan 
omvandlas till betalmedel och kortfristiga skulder. En god rörelsekapitalförvaltning 
betyder alltså att företaget har möjlighet att finansiera största delen av den dagliga 
operativa verksamheten med rörelsekapital och kan undvika dyr räntebärande extern 
finansiering. Detta kapital kan istället investeras i räntebärande investeringar som 
genererar ytterligare kapital till företaget eller dess aktieägare. Senare i detta kapitel skall 
fördelarna med en god rörelsekapitalförvaltning diskuteras närmare. För att möjliggöra 
en optimering av rörelsekapitalförvaltningen måste företagets finansiella rapporter 
kontinuerligt analyseras. Genom att inkludera både historiska och nuvarande siffror 
samt marknads- och företagsanalyser kan även framtida prognoser upprättas. Genom att 
prognostisera företagets resultat och balansräkning kan även behovet av rörelsekapitalet 
vid en viss tidpunkt beräknas baserat på prognoserna. Därmed kan företaget även förutse 
behov av alternativ finansiering. Formeln för ett prognostiserat rörelsekapital kan 
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beskrivas som: NWCt0 + EBITDAt1-to - OCF t0-t1 = NWC t1 1, där t0 indikerar ingående eller 
historiska värden och t1 står för det prognostiserade värdet.  

2.1 Rörelsekapitalets komponenter 

Rörelsekapitalets inverkan på företagets lönsamhet har i flertalet undersökningar 
konstaterats vara signifikant. Samtidigt har det konstaterats finnas ett positivt samband 
mellan längden på företagets kassacykel och lönsamheten (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 
2005). Eftersom rörelsekapitalet kan ses som skillnaden mellan de resurser som snabbt 
kan omvandlas till pengar och de avtal som inom en kort tidsperiod kommer att kräva 
utbetalningar, kan man konstatera att rörelsekapitalet även har en signifikant inverkan 
på företagets kassaflöde (Filbeck & Krueger, 2005). Tabell 1 nedan visualiserar denna 
inverkan för att göra sambandet mellan dessa tydligare. 

Tabell 1  Rörelsekapitalets komponenter och kassaflöde 
Kassaflödesanalysen visar företagets verkliga penningrörelse och hur verksamheten har 
finansierats. Posterna skrivna med fet stil i den förkortade balansräkningen utgör 
rörelsekapitalets komponenter. 

 

2.1.1 Kundfordringar 

Kundfordringar uppstår när företag säljer varor på kredit och längden på krediten beror 
på avtalets betalningsvillkor. Forskningen visar att en kortare betalningstid av 
kundfordringarna ger företaget ett mervärde genom ökad lönsamhet, medan en längre 
betalningstid från kunder kräver mera investerat kapital i rörelsekapital från företagets 
sida (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 2007; 
Talonpoika et al., 2014).  Flertalet företag, speciellt mindre företag, väljer ändå att 
prioritera en högre försäljningsvolym framom korta och strikta betalningsvillkor för att 
kunderna inte skall välja alternativa leverantörer som erbjuder bättre avtalsvillkor åt 
kunderna (Lazaridis & Tryfonidis, 2006). Genom att behålla avtalsvillkoren på en rimlig 
nivå kommer företagets omsättning inte att påverkas i en väsentlig grad och företaget 

Kassaflödesanalys Balansräkning
AKTIVA PASSVA

Nettoresultat Investeringar Eget kapital
Avskrivningar Lager Avsättningar
Resultatregleringar Fordringar Främmande kapital
EBITDA Långfristiga Långfristigt 
� Kortfristiga fordringar Kortfristiga Kortfristigt
� Lager Kassa och bank
� Kortfristiga skulder
� Periodiseringar
Operativ kassaström

1 NWC = Net Working Capital, rörelsekapital,  
   EBITDA = resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar,  
   OCF = operativt kassaflöde 
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kommer att uppleva de positiva effekterna av kortare betalningstider från kunderna 
genom en ökad lönsamhet och ett ökat mervärde. Företagen på en marknad konkurrerar 
alltså inte endast med priset och kvaliteten på varan eller tjänsten utan även leverans- 
och betalningsvillkoren kan ha en stor inverkan på konkurrenskraften på en marknad 
med många aktörer. 

Ett företag med ett negativt operativt kassaflöde driver inte en lönsam verksamhet. För 
att undvika detta måste företaget säkerställa att det kommer att erhålla ersättning för 
levererade varor. Genom att upprätthålla en kontinuerlig process där företaget granskar 
kundernas kreditvärdighet kan det minimera risken för uteblivna betalningar. Analyser 
av kundernas historiska och nuvarande betalningsbeteende samt prognostiseringar av 
kundens framtida lönsamhet ger företaget en bild av kundens finansiella situation. 
Eftersom förändringar i kundens lönsamhet och likviditet relativt snabbt kan ändras är 
det även viktigt att denna process är konstant pågående och att nya kundanalyser görs 
med jämna mellanrum. (Ryals & Know, 2005) 

Kommunikationen i organisationen är en viktig del av rörelsekapitalförvaltningen och 
brister i kommunikationen kan till och med leda till förödande konsekvenser för 
företaget och dess lönsamhet. Exempelvis är det viktigt att information gällande kunder 
som har likviditetsproblem kommer de personer till kännedom som fattar beslut om 
kreditgränser och indrivning. I många företag är fördelningen av ansvar uppdelad i 
försäljning, marknadsföring, finansiering, redovisning etc. vilket betyder att 
nyckelpersonerna för dessa avdelningar även ansvarar för kundfordringarna på ett eller 
annat sätt. För att undvika det splittrade ansvaret föreslår Sagner i sin bok Essentials of 
working capital management (2010, s. 92) att företagen borde ge hela ansvaret för 
kundfordringarna till en person som kan säkerställa att företagets policy gällande dessa 
följs. Denna ansvarsperson skulle då tillsammans med finansieringsansvariga ansvara 
för att det finns tillräckligt med rörelsekapital att finansiera leverantörsskulderna. 
Factoring, det vill säga en metod där företaget säljer sina fordringar till ett externt 
factoringföretag för att snabbare erhålla ersättning för de sålda varorna, är ett sätt att 
minimera behovet av extern finansiering (Mian & Smith, 1992). Kostnaderna som 
uppstår vid försäljning av kundfordringar till ett factoringbolag måste ställas mot nyttan 
av en kortare kassacykel och möjliga riskelimineringar för att säkerställa en optimering 
av lönsamheten. 
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2.1.2 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder uppstår när företaget köper varor på kredit och på samma sätt som 
för kundfordringar påverkas längden av betalningstiden av bland annat 
betalningsvillkoren. Gällande främst kortfristiga skulder kan företaget utnyttja sin 
position på marknaden genom att kräva längre och bättre betalningsvillkor av 
leverantörer som är beroende av företaget som kund. Viktiga frågor kring 
leverantörsskulderna är bland annat hur lång betalningstid företaget får, om det vill 
utnyttja kassarabatter eller prioritera en senare betalning och när/om det ska kräva 
eventuella rabatter på varorna (Sagner, 2010, s. 133). Längden på leverantörsskuldernas 
betalningstid går ofta hand i hand med kundfordringarnas betalningstid eftersom ett 
företag som erhållit långa betalningstider till sina leverantörer har större möjligheter att 
erbjuda längre betalningstider till sina kunder (Garcia-Teruel & Martinez-Solano. 2007). 
Längre betalningstider tillsammans med snabba leveranser från leverantören ger 
företaget större möjligheter att granska att de erhållna varorna uppfyller de avtalade 
kraven innan varorna betalas (Emery & Marques, 2011). Eftersom majoriteten av 
företagen föredrar att finansiera den dagliga verksamheten med rörelsekapital framom 
extern finansiering lönar det sig dock för företaget att kräva kortast möjliga 
betalningstider från sina kunder utan att försäljningsvolymen sjunker. En längre 
betalningstid till leverantörerna utgör endast en bonus för företaget.  

2.1.3 Lagerhantering 

Storleken och värdet på lagret beror till stor del på företagets lagerhanteringspolicy till 
vilken inköp av material och komponenter samt hantering av halvfärdiga och färdiga 
varor hör (Sagner, 2010, s. 112). Insikten kring rörelsekapitalets inverkan på 
lönsamheten har även resulterat i att producerande företag under de senaste åren har 
valt att minska på sina lager och flertalet studier har kommit till slutsatsen att en 
optimering i omsättningstillgångarna har störst inverkan på lönsamheten (Shin & 
Soenen, 1998; Deloof, 2003; Hill et al., 2010). Eftersom serviceinriktade företag sällan 
har stora lager, har lagret inte lika stor betydelse i dessa typer av företag. Ett stort lager 
resulterar i en ökad risk, eftersom det inte finns några garantier för att de lagerhållna 
varorna eller komponenterna kommer att säljas. Samtidigt ökar risken för höga 
kostnader för inkuranta varor (Michalski, 2009). Att ha mycket kapital bundet i 
tillgångar betyder även att det finns mindre fritt kapital till den operativa verksamheten 
och ett behov av en ökad extern finansiering kan uppstå. Ett minskat lager ställer dock 
högre krav på både företaget och dess leverantörer, eftersom korta ledtider från 
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leverantörerna samt effektiva och felfria produktionsprocesser krävs för att leveransen 
till kunderna inte skall bli lidande.  

En förbättring av lagerhanteringen ställer höga krav på företaget för att produktionen 
och leveranserna till kunder och därmed även omsättningen inte ska påverkas. Detta 
betyder att det ofta krävs stora både materiella och immateriella investeringar för att 
uppnå maximal effekt.  Ett begränsat sortiment ger bättre förutsättningar att uppnå en 
bra lagerhantering och ett lägre lagervärde. Företag med massiva sortiment behöver inte 
ha många produkter i lager per vara för att lagervärdet skall skjuta i höjden. Det är därför 
viktigt att endast behålla de produkter som säljer bra och genererar bäst lönsamhet i 
sortimentet eftersom ett stort sortiment kan leda till både höga lagerkostnader och en 
ineffektiv produktion. Företaget kan även optimera sitt lager genom användningen av 
standardiserade komponenter, det vill säga att flera produkter består av samma 
komponenter. Standardiserade komponenter kan dock vara dyra att ta fram eller minska 
på varans kvalitet. I dessa fall måste för- och nackdelarna för båda alternativen beaktas. 
Vid en förändring av processer eller policyn är det viktigt att ha nyckeltal som visar 
förändringens utveckling över tid för att säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. 
Som exempel på nyckeltal som kan användas vid uppföljningen av denna utveckling är 
till exempel artiklarnas bruttomarginal, omsättningshastighet samt volym per år, vilket 
även kan ge företaget en bild av vilka artiklar som är tillräckligt lönsamma för att ingå i 
sortimentet. (Perera, Nagarur & Tabucanon, 1999) 

Sälj- och verksamhetsplaneringsprocessen har även blivit en allt viktigare del av 
företagens strategiska plan och processer gällande den dagliga operativa verksamheten. 
Denna process indikerar en kontinuerlig kommunikation mellan företagets alla enheter 
och avdelningar för att säkerställa att företagets gemensamma mål eftersträvas även i 
den dagliga verksamheten och att alla avdelningar jobbar i samma riktning (Grimson & 
Pyke, 2007). En effektiv lagerhantering kräver en god kommunikation inom hela 
organisationen, speciellt mellan företagets försäljnings-, inköps- och produktions-
avdelning för att möjliggöra bra prognoser och därmed förbättra produktions-
planeringen. 

2.1.4 Förskottsbetalningar 

Förskottsbetalningar har inte beaktats i den tidiga forskningen gällande sambandet 
mellan rörelsekapitalet och dess inverkan på företagets lönsamhet, men 2014 utförde 
Talonpoika, Monto, Pirttilä och Kärri en studie som visar på att förskottsbetalningar har 



11 
  

en signifikant inverkan på studiens resultat. Förskottsbetalningar används främst av 
företag som är projektbaserade, där en del av varan faktureras innan den tillverkas och 
resterande delar av varan faktureras under tillverkningen (Talonpoika et al., 2014). 
Eftersom förskottsbetalningarna tas upp i balansräkningen bland kortfristiga skulder 
och har sålunda har en positiv inverkan på kassaflödet kommer de även att ha en positiv 
inverkan på rörelsekapitalet.  

Förskottsbetalningar som betalas till leverantören har företaget själv svårt att påverka 
eftersom det är leverantören som ställer kraven. Dessa kommer därmed inte att beaktas 
som en signifikant del av rörelsekapitalet i denna avhandling. Siffror för betalda förskott 
ingår sällan i företagens officiella siffror och därmed finns det heller inga tillgängliga 
data för dessa. 

2.1.5 Periodiseringar och avsättningar 

Periodiseringar och avsättningar bokförs för att företagets resultat ska ge en rättvisande 
bild av den finansiella situationen. De består av kostnader som hör till räkenskaps-
perioden men som inte hunnit faktureras eller betalas under räkenskapsperioden. 
Skillnaden mellan en periodisering och en avsättning är att en periodisering baseras på 
exakta siffror, medan en avsättning baseras på företagets bästa estimat. Dessa 
komponenter har ingen påverkan på rörelsekapitalets komponenter, men kan anses ha 
en signifikant inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalet och lönsamheten, 
eftersom lönsamheten oftast baseras på ROA, vilken även påverkas av periodiseringar 
och avsättningar. Periodiseringar och avsättningar har alltså ingen direkt inverkan på 
komponenterna, men genom justeringar i till dessa kan företaget påverka kassacykelns 
övriga komponenter (Dechow & Dichev, 1993). Felaktiga och manipulerande 
periodiseringar och avsättningar har alltså en inverkan på lönsamheten, eftersom ROA 
räknas på basis av nettoresultatet, där periodiseringarna och avsättningarna ingår 
(AlmaTalent ROA). Skuldeavtalens villkor och förändringar i dessa kan bland annat 
utgöra en bidragande faktor till manipuleringar i periodiseringar och avsättningar 
(DeFond & Jiamvalo, 1990). Dessa manipuleringar kan antas bero på att kreditinstitut 
och banker binder låneräntorna till rörelsekapitalets nivå och företagen försöker undvika 
förhöjda räntor genom manipulerande periodiseringar. Undersökningen utförd av 
DeFond och Jiamvalo (1990) visar även att dessa manipuleringar främst sker när 
företaget inte uppnår bankens uppsatta gränser. 
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2.2 Rörelsekapitalförvaltning 

Sambandet mellan ett optimerat rörelsekapital och företagets lönsamhet har undersökts 
i flera studier vars sampel baserar sig på olika branscher och geografiska lokaliseringar. 
Shin och Soenens studie från 1998 är en av de första studierna som gjorts utgående från 
ett stort sampel. Denna studie beskrivs eller nämns i nästintill alla efterföljande studier 
om rörelsekapital. Shin och Soenen (1998) undersökte sambandet mellan 
rörelsekapitalet och företagets lönsamhet genom att analysera 58 985 globala företag 
från hela världen. I studien användes kassacykeln i relation till omsättningen (Net Trade 
Cycle = NTC) som mått på rörelsekapitalet i stället för endast kassacykeln med 
motiveringen att måttet NTC enkelt ger ett estimat på hur mycket extern finansiering 
som behövs för att finansiera den dagliga operativa verksamheten. Som mått på 
lönsamheten använde forskarna rörelseresultat exklusive avskrivningar i relation till 
totala tillgångar, det vill säga ROA samt även i relation till totala omsättningen. Genom 
att analysera båda nyckeltalen kan de även analysera skillnaderna i företagens 
användning av extern finansiering och mängden bundet kapital i fasta tillgångar. I en 
senare studie kom Shin och Soenen (2000) även fram till att ett företag som under 
tidigare år haft en effektivare rörelsekapitalförvaltning hade en ökad lönsamhet följande 
år, vilket betyder att en investering i rörelsekapitalförvaltningen inte nödvändigtvis visar 
på en ökad lönsamhet samma år. 

Rörelsekapitalförvaltningen har i flertalet studier visat sig ha en signifikant inverkan på 
företagets lönsamhet och en förbättrad rörelsekapitalförvaltning kommer att ha en 
positiv effekt på lönsamheten (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Filbeck & Krueger, 
2005 etc). Dessa studier har även noterat att en optimering av lagerhanteringen och 
kundfordringspolicy har en mer signifikant inverkan på lönsamheten än en optimering 
av leverantörsskulderna. Detta betyder att för ett företag med begränsade resurser och 
som inte har kapacitet att förbättra samtliga processer lönar det sig att fokusera på 
lagerhanteringen. Dock kräver en förbättrad lagerhantering oftast de största 
investeringarna eftersom det kan vara fråga om behov av en totalomorganisering av 
lagerprocesserna. Resultaten av dessa studier betyder alltså i praktiken att ett företag 
som helt eller till stora delar klarar av att finansiera sina kortfristiga skulder med 
försäljningsintäkter kommer ha lägre kostnader för extern finansiering och kan därmed 
investera det kapitalet i räntebärande investeringar på antingen kort eller lång sikt (Hill, 
Kelly & Highfield, 2010). Eftersom utbudet av extern finansiering är högre och 
kostnaderna lägre i länder med en välutvecklad finansiell marknad har företagen i dessa 
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länder en större tendens att finansiera sin operativa verksamhet med extern finansiering 
från finansieringsbolag (Fisman & Love, 2001).  

Six Sigma är ett koncept där man eftersträvar att uppnå bästa möjliga produktions-
effektivitet. Ursprungligen introducerades fenomenet Six Sigma av Motorola i slutet av 
1900-talet, och betyder i korthet att företaget strävar efter att maximalt producera 3,4 
defekta varor per 1 miljon producerade varor, det vill säga antalet defekta produkter ska 
vara nästintill obefintligt (Linderman, Schroeder, Zaheer & Choo; 2003). Detta fenomen 
har, tillsammans med koncepten lean och kaizen, det vill säga effektivering av företagets 
alla processer samt kontinuerlig förbättring, en stor inverkan på företagens effektivering 
av rörelsekapitalförvaltningen. Belekoukias, Garza-Reyes och Kumar (2014) beskriver i 
sin studie hur företag kan öka lönsamheten genom effektivare och förbättrade processer 
vilket även kan appliceras på Six Sigma eftersom även detta koncept innebär effektivare 
processer och minskade kostnader för inkuranta varor. Målet att uppnå en nästintill 
obefintlig grad av defekta produkter är ett resultat av både kunskap och motivation, ett 
företag med en hög motivation och en klar målbild har bättre möjligheter att uppnå de 
mål och krav som Six Sigma ställer (Liderman et al., 2003).  

2.3 Nyckeltal 

Genom att omvandla företagens finansiella data till nyckeltal kan informationen göras 
jämförbar mellan olika företag och branscher och därmed även analyseras. Förutom 
jämförelse med andra företag är det även viktigt att företaget genom analyser av egna 
nyckeltal kan säkerställa att utvecklingen går i rätt riktning. Gällande nyckeltal för 
lönsamheten kommer några olika mått att presenteras nedan och två av dessa kommer 
användas senare i studien.  

2.3.1 Nyckeltal för rörelsekapitalet 

Rörelsekapitalet utgör alltså skillnaden mellan företagets rörliga aktiva poster i 
balansräkningen och kortfristiga skulder vilket betyder att man vid en analys bör 
använda sig av nyckeltal för dessa (Michalski, 2014, s.204). Tidigare studier har främst 
använt sig av kassacykeln som mått på rörelsekapitalet samt effektiviteten av 
rörelsekapitalets förvaltning, vilket är ett mått som mäter hur många dagar som går från 
det att företaget betalar sin leverantörsskuld tills pengar erhålls från kunden, det vill säga 
hur stort behovet av rörelsekapitalet är. Den ursprungliga kassacykeln (Cash Conversion 
Cycle = CCC) beräknas genom att konvertera balansens rörliga aktiva poster och 
kortfristiga skulder till dagar (Shin & Soenen, 1998). Formeln för detta nyckeltal är      
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CCC = DIO + DSO – DPO där DIO står för den genomsnittliga lagringstiden i dagar, DSO 
står för genomsnittliga betalningstiden från kunder och DPO står för genomsnittliga 
betalningstider till leverantörer. Nyckeltalet ger alltså antalet dagar som löper från att 
företaget betalar sin leverantörsskuld till att kunden betalar sin skuld till företaget. Detta 
nyckeltal har använts till att analysera hur effektiv företagens rörelsekapitalförvaltning 
är. För att förtydliga formelns innebörd har detta illustrerats i figur 1 nedan. 

Figur 1  Illustration av företagets kassacykel 
 Av figuren framgår beräkningen av kassacykeln och de komponenter som inverkar på 
kassacykelns längd, 
 CCC = DIO + DSO – DPO. CCC = Kassacykeln, DPO = genomsnittliga betalningstiden av 
leverantörsskulder, DIO = genomsnittliga lagringstiden, DSO = genomsnittliga 
betalningstiden av kundfordringar. Beräkningen av de enskilda komponenterna 
behandlas i kapitel 2.4.4. 

Källa: Egen illustration av Talonpoika et al., 2014 

I en del senare studier har även förskottsbetalningar beaktats som komponent i 
kassacykeln för att eliminera negativa effekter av stora förskottsbetalningar från kunder 
och öka nyckeltalets jämförbarhet mellan olika typer av företag (Talonpoika et al., 2014). 
Detta nyckeltal kallas för den modifierade kassacykeln och formeln för den ser ut enligt 
följande: 
 mCCC = DIO + DSO – DPO – DAO, där DAO står för förskottsbetalningarnas 
genomsnittliga betalningstid. Talonpoika et al. (2014) konstaterade i sin studie att 
speciellt projektbaserade företag som till stora delar kräver förskottsbetalningar från 
sina kunder kan i den tidigare forskningen visa ett resultat på en svag kassacykel, fastän 
de i själva verket kanske till och med har en negativ kassacykel i och med 
förskottsbetalningar från sina kunder. En negativ kassacykel betyder att företaget får in 
pengar från kunderna innan de själva måste betala sina skulder till sina leverantörer och 
kan därmed betala sina leverantörsskulder med intäkter som kommer direkt från varan 
eller tjänsten. Den ursprungliga kassacykeln kan alltså i vissa situationer ge ett 
missvisande resultat speciellt vid en analys av flertalet typer av företag eftersom 
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jämförbarheten blir lidande på grund av företagens olika betalningsvillkor (Talonpoika 
et al., 2014). I interna analyser kan företaget dock välja det nyckeltal som lämpar sig bäst 
för just det specifika företaget i fråga, eftersom det då är ute efter nyckeltalets utveckling, 
men vid jämförelser med andra företag borde förskottsbetalningarna beaktas för att 
resultatet inte ska vara missvisande. Figur 2 nedan illustrerar förskottsbetalningarnas 
inverkan på kassacykeln. 

Figur 2 Illustration av företagets modifierade kassacykel 
Av figuren framgår den modifierade kassacykelns komponenter. Formeln för den 
modifierade kassacykeln är mCCC = DIO + DSO – DPO – DAO.  

CCC = kassacykeln, DPO = genomsnittliga betalningstiden av leverantörsskulder, DIO = 
genomsnittliga lagringstiden, DSO = genomsnittliga betalningstiden av kundfordringar, 
DAO = genomsnittliga betalningstiden av förskottsbetalningar från kunder.  

 

Källa: Egen illustration av Talonpoika et al., 2014 

Kassacykeln består alltså av genomsnittliga antal dagar för rörelsekapitalets 
komponenter och dessa nyckeltal kan även användas som enskilda mått. Vid analyser av 
rörelsekapitalets effektivitet är det även viktigt att dessa nyckeltal analyseras skilt för sig 
för att företaget skall kunna urskilja i vilka av komponenterna som det lönar sig för dem 
att investera ytterligare kapital. De enskilda nyckeltalen kan kalkyleras på flera olika sätt 
men i denna avhandling kommer beräkningarna som framgår av Tabell 2 nedan att 
användas. 
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Tabell 2 Nyckeltal för kassacykelns enskilda komponenter 

 

Källa: Banomyong, 2005 och Talonpoika et al., 2014 

Den genomsnittliga betalningstiden av kundfordringar beräknas genom att dividera 
genomsnittliga kundfordringar med försäljningen (Banomyoung, 2005). Vid 
användning av detta nyckeltal bör man notera mervärdesskatten och om möjligt även 
beakta denna i beräkningarna, eftersom mervärdesskatten ingår i företagets 
kundfordringar medan försäljningssiffrorna består av nettobelopp. Kundfordringarna 
kommer därmed att vara högre än försäljningen och resulterar i ett högre nyckeltal än 
vad det i verkligheten är. Vid jämförelser av företag i olika branscher runtom i världen 
kommer mervärdesskattens inverkan vara olika stor beroende på vilken skatteprocent 
som ingår i kundfordringarna. Samma kan konstateras gälla för nyckeltalet för den 
genomsnittliga betalningstiden av leverantörsskulder, men vid interna analyser av 
nyckeltalen har detta ingen större betydelse eftersom nyckeltalen är till för att följa 
företagets egen utveckling och jämförbarheten påverkas inte eftersom skatten ingår i 
samtliga beräknade nyckeltal. Detta är kommentarer som sällan nämns i tidigare 
forskning och speciellt i länder med en hög mervärdesskatteprocent kan denna ha en 
signifikant inverkan på nyckeltalen. Samma gäller om företaget till stora delar 
importerar varor och mervärdesskatten därmed är 0%. Detta kan även komma att ha en 
inverkan på kassacykelns längd och ge missvisande resultat i jämförelse med andra 
företag. Vid användning av dessa nyckeltal är det även viktigt att noggrant definiera för 
vilken tidsperiod som nyckeltalen räknas samt hur eventuella säsongsvariationer kan 
påverka nyckeltalen. 

I början av 1990-talet utformade tre forskare en utvecklad version av kassacykeln som 
mått på effektiviteten genom att använda komponenternas vägda värden, det vill säga 
måtten i relation till slutproduktens värde. På detta sätt fås en vägd kassacykel som i 
praktiken beaktar hur mycket kapital de olika komponenterna har krävt (Gentry, 

Genomsnittliga kundfordringar
Försäljning

Genomsnittliga leverantörsskulder
Inköp

Genomsnittligt lager
Kostnad för sålda varor

Genomsnittliga förskottsbetalningar
Nettoförsäljning

Genomsnittlig betalningstiv av förskottsbetalningar x	365

Genomsnittlig betalningstid av kundfordringar x	365

Genomsnittlig betalningstid av leverantörsskulder x	365

Genomsnittlig lagringstid x	365
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Vaidyanathan och Lee, 1990). Som ett resultat av den vägda kassacykelns komplexitet 
har en extern analytiker inte möjlighet att använda sig av denna, eftersom den kräver 
information som sällan ingår i företagens officiella finansiella rapporter. Eftersom det är 
nästintill omöjligt att göra en extern analys av ett företag, kan företagen inte heller 
jämföra sina egna siffror med andra konkurrenters och nyckeltalet tappar därmed en av 
sina funktioner. Figur 3 nedan illustrerar den vägda kassacykelns uppbyggnad och från 
denna framgår en del av dess komplexitet.  

 

Figur 3  Illustration av företagets vägda kassacykel 
 Av figuren framgår en illustration av företagets vägda kassacykel. Detta mått på 
kassacykeln beaktar både mängden kapital som varit bundet i de olika komponenterna 
samt tidsintervallet. Figuren utgör endast en illustration och proportionerna kan inte 
direkt appliceras på verkligheten. 

Källa: Egen illustration av Gentry, Vaidyanathan och Lee, 1990 

Även om den vägda kassacykeln kan anses vara en mycket välgenomtänkt och teoretiskt 
bra modell och nyckeltal för rörelsekapitalförvaltningen resulterar dess komplexitet i att 
det i praktiken inte blir lönsamt för företag att använda sig av denna. Användningen av 
nyckeltalet är tidskrävande och tappar en del av sin funktion eftersom jämförbarheten 
med andra företag på samma marknad blir mycket dålig emedan man inte kan utföra en 
jämförbar analys på andra företag än det egna. 

2.3.2 Nyckeltal för lönsamhet 

Företagets lönsamhet kan definieras på många olika sätt och kan presenteras genom 
många olika nyckeltal. För att möjliggöra en jämförelse mellan lönsamheten för flera 
företag är det viktigt att använda sig av nyckeltal som lämpar sig för samtliga företag i 
samplet. Vid användningen av lönsamhet som en variabel i en studie kan det vara till 
fördel att använda sig av fler än ett nyckeltal för lönsamheten eftersom det ofta 
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Kund- 
fordringar 

Varor under tillverkning 

Färdiga varor 

Råmaterial Leverantörs- 
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förekommer flera olika typer av företag med olika uppbyggnad och struktur. Genom att 
använda flera olika nyckeltal kan man säkerställa att skillnaderna mellan olika företag 
inte endast beror på företagens struktur. Stora skillnader mellan olika nyckeltal för 
samma företag kan underlätta analysen av skillnaderna mellan företagens nyckeltal.  

Det nyckeltal som i största delen av forskningen används som mått på lönsamhet är 
rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, räntor och skatter (det vill säga 
EBITDA) i relation till totala tillgångar (=ROA). Detta nyckeltal ger ett bra mått på 
lönsamheten och påverkas inte av företagens olika kapitalstruktur samt visar hur 
lönsamt ett företag är i relation till sina totala tillgångar (Enqvist et al., 2014). I och med 
att nyckeltalet använder sig av totala tillgångar som indikator fungerar nyckeltalet bäst 
som mått i studier där samplet består av likartade företag, eftersom skillnaderna mellan 
olika branscher kan vara stor när det gäller storleken på totala tillgångar. Genom att 
ställa ROA i jämförelse med EBITDA i relation till försäljningen kan en del av dessa 
skillnader framkomma. Ett företag som behöver stora och dyra maskiner för att 
verksamheten skall fungera kommer automatiskt att visa ett lägre ROA än ett företag där 
behovet av maskiner och övriga tillgångar såsom lager är mycket litet, även om EBITDA 
är på samma nivå. Värdet av dessa maskiner kommer således att påverka ROA men inte 
EBITDA i relation till försäljningen. Shin och Soenen (1998) använde sig av dessa 
nyckeltal samt balanslikviditet, försäljningstillväxt och soliditet i sin studie för att kunna 
göra en rättvis analys av företagens lönsamhet. Genom att även ställa EBITDA i relation 
till eget kapital (=ROE) får man ett mått som visar hur effektivt företaget använder sitt 
eget kapital för att generera vinst till sina aktieägare. Genom att jämföra alla dessa tre 
nyckeltal kan man identifiera stora skillnader mellan nyckeltalen inom samma företag. 
Dessa skillnader kan till exempel tyda på att företaget har mycket kapital bundet i 
tillgångar eller stora skulder. Tabell 3 nedan visar formlerna för nyckeltalen ROA och 
ROE för att förtydliga skillnaderna mellan dessa. 
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Tabell 3 Formler för lönsamhetens nyckeltal 
ROA står för engelskans Return on Assets och mäter hur företagets tillgångar utnyttjas för 
att skapa lönsamhet och vinst 
ROE står för engelskans Return on Equity och mäter hur effektivt företagets eget kapital 
används för att generera vinst  
Den operativa prestationen är ett mått som mäter hur effektivt företaget använder sina 
tillgångar för att generera marginal på omsättningen. 

 

Enqvist et al. (2014) använder sig även av ytterligare ett nyckeltal som istället för den 
generella lönsamheten fokuserar på den operativa prestationen och hur stor försäljning 
företagets tillgångar har genererat. Detta nyckeltal beräknar forskarna genom att ställa 
bruttointäkterna, det vill säga omsättningen minus kostnaden för sålda varor, i relation 
till totala tillgångar exklusive placeringar (Enqvist et al., 2014). Genom att inte beakta 
andra kostnader än kostnaden för sålda varor i nyckeltalet får man fram ett mått som 
mäter hur effektivt företaget använder sina tillgångar för att generera marginal på sina 
sålda varor.  
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3 SKILLNADER I RÖRELSEKAPITALFÖRVALTNING 

Detta kapitel kommer att behandla tidigare forskning gällande branschens och den 
geografiska lokaliseringens inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalförvaltning och 
lönsamhet. Det finns endast ett fåtal studier som inkluderar företagets bransch som en 
kontrollvariabel när sambandet mellan rörelsekapitalförvaltning och lönsamhet 
undersöks.  

3.1 Skillnader mellan olika branscher och geografiska områden 

Behovet av rörelsekapital och rörelsekapitalförvaltningen är mycket branschspecifik som 
ett resultat av skillnader i företagens struktur, uppbyggnad, behov och regleringar 
(Hawawini, Viallet & Vora, 1986; Filbeck & Krueger, 2005). Eftersom behovet skiljer sig 
till stora delar mellan olika branscher, är det mycket svårt att finna en optimal balans 
mellan leverantörsskulder, kundfordringar, förskottsbetalningar och lager, men den kan 
uppnås när varje euro bidrar med lika stor avkastning (Czyzexski & Hicks, 1992). Detta 
betyder att företag behöver olika typer av strategier för att möjliggöra en optimering av 
rörelsekapitalet och dess hantering. Weinraub och Visschers (1998) undersökning 
gällande företagens rörelsekapitalförvaltningsstrategier visar att strategiernas 
aggressivitet även skiljer sig mellan olika branscher. Forskarna diskuterar inte orsakerna 
till resultatet, men de kan antas höra ihop med forskningsresultaten som Filbeck och 
Kruegers (2005) undersökning gav. Eftersom företagen inom olika branscher har olika 
stort behov av rörelsekapital, kan det antas att ett företag med stort behov av 
rörelsekapital även prioriterar en effektiv rörelsekapitalförvaltning för att höja 
lönsamheten, medan företag med ett mindre behov prioriterar att investera i alternativa 
aktiviteter för att förbättra lönsamheten 

Rörelsekapitalförvaltningens effektivitet har även visat sig skifta över tiden som ett 
resultat av makroekonomiska orsaker (Filbeck & Krueger, 2005). Även om de europeiska 
företagen starkt påverkas av den amerikanska marknadens svängningar och 
konjunkturcykel, kommer de att påverkas olika mycket. Därmed kommer 
makroekonomiska orsaker, såsom ekonomisk tillväxt, inflation, konkurrens och 
arbetslöshetsgrad, att se olika ut i olika delar av Europa.  
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Figur 4  Illustration av Porters femkraftsmodell 
 Av figuren framgår sambanden mellan rörelsekapitalförvaltningen och Porters 
femkraftsmodell. Modellen identifierar och förklarar de krafter som formar alla olika 
branscher.  
 

Källa: Egen illustration baserad på Porters femkraftsmodell. 

Till branschstrukturen hör branschens tillväxt, antalet konkurrenter på marknaden, 
substitut till produkten eller tjänsten och inträdesbarriärer och dessa anses generellt 
vara viktiga determinanter när det gäller en hållbar utveckling och en god lönsamhet 
(Mann, 1966; Spanos et al., 2004). Gällande dessa determinanter kan man konstatera 
att de ingår i flertalet olika modeller. Porters femkraftsmodell, som är en av de mest 
välkända modellerna och som identifierar och förklarar de krafter som formar alla 
branscher, inkluderar även de flesta av de ovannämnda determinanterna (Porter, 2008). 
De fem krafter som ingår i modellen är hot om nya konkurrenter, det vill säga 
inträdesbarriärer, kundernas och leverantörernas förhandlingskraft, hot från substitut 
och redan existerande konkurrens på marknaden (Porter, 2008). Dessa fem krafter 
identifierar alltså branschens struktur och vilka faktorer det är som ger företag i olika 
branscher konkurrensfördelar. Modellen kan hjälpa företag att utveckla en strategi som 
ger en ökad lönsamhet. Varje enskild bransch är uppbyggd på olika sätt och vilka av 
Porters fem krafter som utgör de starkaste konkurrensfördelarna skiljer sig därmed även 
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mellan olika branscher. Som ett resultat av dessa olikheter kan man även identifiera 
skillnader i lönsamheten mellan olika branscher (Spanos et al., 2004). På samma sätt 
som det finns olikheter i de fem krafterna för olika branscher finns även olikheter mellan 
geografiska områden. Vid en närmare analys av determinanterna och krafterna kan 
konstateras att de kan sammankopplas med rörelsekapitalets komponenter. Eftersom 
dessa determinanter och krafter teoretiskt sätt utgör branschens strategi och har 
konstaterats påverka lönsamheten kan även diskuteras om branschstrategin har en 
inverkan på rörelsekapitalhanteringen och inte endast lönsamheten. Figur 4 illustrerar 
Porters femkraftsmodell för att förtydliga sambandet mellan dessa och rörelsekapital-
förvaltningen.  

Antalet konkurrenter på marknaden anses vara en av lönsamhetens viktigaste 
determinanter, eftersom ju fler aktörer det finns på marknaden, desto svårare är det för 
företagen att höja sina marginaler. Detta gäller eftersom kunderna skulle välja 
alternativa leverantörer och företagen blir tvungna att, istället för att höja priserna, 
sänka kostnaderna för de sålda varorna för att öka lönsamheten. Antalet konkurrenter 
påverkas bland annat av hur lätt det är för nya företag att etablera sig på marknaden. Ju 
större inträdesbarriärerna är, desto färre nya konkurrenter kommer företaget att få 
(Spanos et al., 2004; Porter, 2008). Skillnaderna mellan branscher och geografiska 
områden gällande denna kraft är självklar. Eftersom branschernas och de geografiska 
områdenas ekonomier ser helt olika ut, kommer även inträdesbarriärerna att variera 
kraftigt mellan dessa. Genom att optimera sitt rörelsekapital, främst genom en 
förbättrad lagerhantering och även därmed minskat lager, kan företaget trots hård 
konkurrens lyckas öka lönsamheten (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-Teruel 
& Martinez-Solano, 2007). Företagens behov av en god lagerhantering påverkas till stora 
delar av marknadssituationen. Om det finns ett flertal konkurrenter på marknaden som 
erbjuder samma produkt, kan även faktorer såsom leveranstid till kunden påverka valet 
av leverantör. För att kunna konkurrera med leveranstid måste företagen på en sådan 
marknad antingen ha varorna i lager eller optimera sin lagerhantering och säkerställa att 
ledtiderna från sina leverantörer är kort för att kunna leverera kundens varor inom utsatt 
tid. På en marknad med endast en eller ett fåtal konkurrenter kan företaget lättare 
optimera sina lagernivåer och sin lagerhantering, eftersom kunderna är i behov av 
företagets varor, oavsett leveranstid. Kundernas kravmöjligheter kan alltså även 
sammankopplas med antalet konkurrenter på marknaden. 
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Eftersom antalet konkurrenter på marknaden har en inverkan på lönsamheten kan 
leverantörernas och kundernas antal diskuteras, eftersom företaget påverkas av 
huruvida det är leverantörerna eller kunderna som har makten att ställa kraven (Porter, 
2008). Företag som verkar inom branscher med ett stort utbud av leverantörer som 
levererar nästintill identiska varor eller tjänster, kommer på grund av leverantörernas 
konkurrens på marknaden att ha bättre möjligheter till lägre priser och bättre leverans- 
och betalningsvillkor. Om företaget kan kräva korta ledtider från leverantörerna, har det 
större möjligheter att optimera lagernivåerna och öka lönsamheten genom att optimera 
lagerhanteringen. Som diskuterades ovan kan företag med många leverantörer kräva 
korta leveranstider och därmed även erbjuda korta leveranstider till egna kunder. På så 
sätt kan det förbättra rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten, eftersom det då även 
kan få in pengar snabbare från kunden. I jämförelse med företag som verkar inom 
branscher med tillgång till endast en eller ett fåtal leverantörer kommer lönsamheten att 
påverkas negativt av leverantörernas kravmöjligheter, eftersom företaget måste följa 
leverantörernas krav på både leverans- och betalningsvillkor (Porter, 2008). Tillgången 
på råmaterial och komponenter skiljer sig även markant mellan olika branscher, vilket 
även betyder att företag som har en stor och snabb tillgång till råmaterial, komponenter 
och annat material har bättre möjligheter till kortare ledtider från leverantörerna samt 
leveranstider till kunderna, vilket i sin tur även kommer att ha en positiv inverkan på 
lönsamheten (Michalski, 2014 s.8-9).  

Med dessa diskussioner om Porters femkraftsmodell som grund kan konstateras att 
branschen har en signifikant inverkan på lönsamheten, som även kan konstateras vara 
branschspecifik. Företagens geografiska lokalisering kommer som ett resultat av 
skillnader i makro- och mikroekonomi även att påverka företagens möjligheter att 
optimera rörelsekapitalförvaltningen. Eftersom determinanterna som inkluderas i 
femkraftsmodellen även har konstaterats påverka rörelsekapitalets komponenter kan 
man anta att beroende på vilka av determinanterna som utgör branschens eller det 
geografiska områdets starkaste konkurrensfördelar, så kommer branschen eller området 
som företaget verkar inom att ha en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten.  

Den tidigare forskningen gällande branschens inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten har visat att detaljhandelsbranschen har 
en kortare kassacykel än industriföretag vilket kan förklaras med att industriföretagens 
produktionstid förlänger den genomsnittliga lagringstiden (Jose et al, 1996; Garcia-
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Teruel & Martinez-Solano, 2007; Uyar, 2009). Textilindustrin har i sin tur visat sig ha 
den längsta kassacykeln, vilket är ett resultat av mycket långa lagringstiden och långa 
betalningstider till kunderna (Uyar, 2009). Eftersom Uyars (2009) studie bygger på 
företag lokaliserade i Turkiet kan man inte endast baserat på denna studie anta att 
resultatet gällande textilindustrin är generaliserbar även i övriga delar av världen. 
Resultatet som visar att textilindustrin har en mycket lång kassacykel kan bland annat 
bero på att textilindustrin i det undersökta landet under åren för undersökningen har 
haft en låg efterfrågan och marknaden har varit ostabil. Sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamhet analyseras genom att jämföra 
kassacykelns längd med olika nyckeltal för lönsamheten och eftersom branschen och 
dess upp- och nedgångar kan anses ha en inverkan på kassacykeln kan de även anses ha 
en inverkan på sambandet (Enqvist et al.,2014). Rörelsekapitalförvaltningens effektivitet 
kan konstateras ha en inverkan på både företagets konkurrensfördelar och lönsamhet. 

Vid jämförelser av studier som inkluderat bransch som variabel kan man konstatera att 
detaljhandeln har den kortaste kassacykeln men ordningsföljden efter denna bransch 
varierar mellan undersökningarna (Jose et al, 1996; Garcia-Teruel & Martinez-Solano, 
2007; Uyar, 2009). Detaljhandelns höga placering kan bland annat bero på varornas 
snabba omloppshastighet och att företagen får pengarna direkt av kunden vid 
omsättning. Eftersom även livsmedelsdetaljister ingår i denna bransch kommer dessa 
att förkorta kassacykeln ytterligare som ett resultat av livsmedlens korta hållbarhet. 
Dessa undersökningar består av sampel valda från olika populationer med olika 
geografiska lokalisering samt storlek. Därmed kan man även diskutera om företagens 
geografiska lokalisering har en inverkan på rörelsekapitalförvaltningen och 
lönsamheten.  

3.2 Företagets skuldsättningsgrad och storlek 

Företagets kapitalstruktur avser förhållandet mellan extern finansiering, inklusive både 
kort- och långfristiga skulder och eget kapital. Skuldsättningsgraden däremot innefattar 
endast långfristiga skulder och ger ett mått på hur stor del av verksamheten som 
finansieras med lån. Engemann, Eck och Schnitzer (2014) visar genom sin undersökning 
att kortfristiga leverantörsskulder och långfristiga kapitallån kan anses vara substitut 
och valen kring användningen av leverantörsskulder som finansiering beror bland annat 
på marknadens osäkerhet. Ju ostabilare marknad desto attraktivare blir finansieringen 
av rörelsekapital genom leverantörsskulder (Engeman et al., 2014). Genom att förhandla 
fram längre betalningstider till leverantörerna har företaget bättre möjligheter att 
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säkerställa att varorna som levereras är av förväntad kvalitet. Detta gäller eftersom 
företaget har längre tid att granska varorna innan betalningen till leverantören sker. 
Företag som driver sin verksamhet på en marknad där tillgången till kapitallån är mycket 
begränsad eller räntorna mycket höga eller företag som inte har tillräckliga resurser för 
att finansiera kapitallån väljer ofta att till vissa delar finansiera verksamheten med 
kortfristiga leverantörsskulder. I och med detta konstaterar Engman et al. (2014) att de 
kortfristiga och långfristiga finansieringsalternativen inte endast fungerar som substitut 
utan även som komplement vid behov av ytterligare finansieringsalternativ. 
Forskningsresultat från tidigare forskning har påvisat att skuldsättningsgraden har en 
viss inverkan på lönsamheten. Forskningen i skuldsättningsgradens inverkan på 
rörelsekapitalförvaltningen kan däremot anses bristfällig. Gällande skuldsättnings-
gradens inverkan på rörelsekapitalförvaltningens effektivitet, det vill säga på 
kassacykelns längd, kan föras en diskussion om företag som driver sin verksamhet med 
eget kapital är mer intresserade av en optimerad rörelsekapitalförvaltning eftersom 
kapitalet som finns bundet i exempelvis lager och kundfordringar kan leda till att 
företaget går miste om mycket lönsamma investeringar och därmed gå miste om ökade 
vinstmöjligheter. Chen och Kieschnick (2014) undersökte hur företag som finansierar en 
större del av sin verksamhet med externt kapital hanterar sitt rörelsekapital. De kom 
fram till att dessa företag tenderar att ha en mera ineffektiv rörelsekapitalhantering än 
företag med en mindre andel kapitallån. Detta betyder enligt forskarna att konsekvensen 
av stort lager och långa betalningstider till kunder är ett ökat behov av externa kapitallån 
(Chen & Kieschnick, 2014). Externa parters krav på rörelsekapitalförvaltningens 
effektivitet bör även beaktas i denna diskussion eftersom det har blivit allt vanligare att 
bland annat banker och kreditinstitut använder rörelsekapital som en kovenant vid avtal 
om räntenivån på lån.  

En snabb analys av olika börser visar att storleken på företagen skiljer sig mellan dessa 
och man kan därmed även anta att medelstorleken på företagen skiljer sig markant 
mellan olika delar av världen. Företagens storlek har inkluderats som kontrollvariabel i 
ett flertal studier som visat att storleken har en signifikant inverkan på lönsamheten, det 
vill säga ju större företag desto bättre lönsamhet (Deloof, 2003; Garcia-Teruel & 
Martinez-Solano, 2007; Uyar, 2009; Gill et al., 2010; Yazdanfar & Öhman 2014). 
Företagets storlek och förhandlingskraft har även en inverkan på avtalade 
betalningsvillkor till kunder och leverantörer, eftersom ett företag som utgör en viktig 
leverantör eller kund lättare kan kräva goda avtalsvillkor. Enligt Porters femkraftsmodell 
utgör detta även två av konkurrensfördelarna för ett företag och kan konstateras ha en 
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inverkan på rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och även lönsamheten (Porter, 
2008). Under det senaste decenniet har betydelsefulla företags maktposition gentemot 
mindre leverantörer blivit mera välkänt och diskuterats i ekonomiska tidskrifter såsom 
Dagens industri och ABC News (Dagens industri, 2017; ABC News, 2017). 
Maktmissbruket har resulterat i att de små leverantörerna får fungera som mer eller 
mindre kostnadsfria långivare till storföretagen (Dagens industri, 2017). Detta har 
markant försämrat småföretagens förutsättningar och därmed även konkurrenskraft 
(Dagens industri, 2017), vilket i sin tur kan ha stora inverkningar på den internationella 
konkurrenskraften om majoriteten av de mindre företagen går i konkurs. Ett positivt 
kassaflöde är en nödvändighet för samtliga företag. Speciellt små företag som från 
tidigare har mycket begränsade resurser har nästintill inga möjligheter att överleva om 
deras stora kunder betalar flera månader senare än vad som är stipulerat i avtalsvillkoren 
(ABC News, 2017). I och med sin sannolika maktposition gentemot småföretag har stora 
företag troligtvis större möjligheter till en lönsam verksamhet. Tillgången till resurser är 
även troligtvis större i ett stort företag vilket även betyder att företaget har bättre 
möjligheter till lönsamma investeringar och kan fokusera på effektiviteten. Mindre 
företag måste som ett resultat av de begränsade resurserna rikta sina investeringar för 
att resurserna ska räcka till (Howorth & Westhead, 2003). 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I kapitel två konstaterades att rörelsekapitalförvaltningens effektivitet har en signifikant 
inverkan på företagets lönsamhet. Forskningsresultaten från denna tidigare forskning 
kommer att ligga till grund för den utförda undersökningen i denna avhandling gällande 
branschspecifika skillnader i detta samband. I kapitel tre analyserades tidigare 
undersökningar utförda i olika delar av världen och på olika branscher. Eftersom det är 
svårt att, baserat på olika undersökningar, ge ett definitivt resultat gav detta kapitel 
endast riktlinjer till forskningsuppgiften. Detta kapitel kommer att definiera 
undersökningens hypoteser, urvalsmetoder, variabler och forskningsmetod.  

4.1 Hypoteser 

De tidigare forskningsresultaten är mycket konsekventa och har påvisat att en kortare 
kassacykel, det vill säga en effektivare rörelsekapitalförvaltning har en positiv inverkan 
på företagets lönsamhet (Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Garcia-Teruel & Martinez-
Solano, 2007). Trots förändringar på den finansiella marknaden spelar rörelsekapitalet 
än idag en viktig roll i företagens operativa verksamhet. Företagen försöker allt mera 
optimera sin lönsamhet genom en effektivare rörelsekapitalhantering. Utifrån den 
tidigare forskningen testas längden på kassacykelns inverkan på lönsamheten med 
följande hypotes: 

H1:  En effektivare rörelsekapitalförvaltning har en positiv inverkan på företagets 
lönsamhet 

Den tidigare forskningen har kommit fram till att för företag med begränsade resurser 
som inte har möjlighet att fokusera på samtliga komponenter lönar det sig att investera 
i en förbättrad lagerhanteringen samt kortare genomsnittliga betalningstider till kunder 
(Shin & Soenen, 1998; Deloof, 2003; Filbeck & Krueger, 2005 etc.). För att undersöka 
huruvida dessa komponenter utgör de variabler med störst effekt på lönsamheten testas 
följande hypotes: 

H2: Kassacykelns komponenter har olika stor inverkan på lönsamheten 

Behovet och därmed även förvaltningen av rörelsekapital är mycket branschspecifikt, 
men endast ett fåtal studier har beaktat detta. Till exempel kan konstateras att företag 
som verkar inom serviceinriktade branscher har ett mindre behov av rörelsekapital än 
till exempel företag inom detaljhandelsbranschen, eftersom behovet av bland annat lager 
är mycket lägre (Michalski. 2014 s.8-9). Eftersom företag som verkar inom olika 
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branscher har olika stort behov av rörelsekapital, förväntas branschen ha en inverkan på 
sambandet mellan företagets lönsamhet och rörelsekapitalförvaltningens effektivitet. 
Därmed testas följande hypoteser: 

H3:  Företagets bransch har en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten. 

Skuldsättningsgraden ger en indikation på hur mycket extern finansiering som företaget 
har i relation till eget kapital. Ju lägre skuldsättningsgrad, desto mer använder sig 
företaget av eget kapital till investeringar och den dagliga verksamheten. För att 
undersöka huruvida skuldsättningsgraden har en inverkan på företagets lönsamhet 
testas följande hypotes:  

H4: Skuldsättningsgraden påverkar företagets lönsamhet. 

Företagets storlek och omfattning har i tidigare forskning visat sig ha en inverkan på 
företagets lönsamhet. Ett större företag kan antas ha mera resurser att använda och har 
i proportion till storleken ett mindre behov av rörelsekapital än vad ett litet företag har 
(Uyar, 2009). Stora företag har alltså ofta bättre möjlighet att investera i en förbättrad 
rörelsekapitalförvaltning. För att undersöka om forskningsresultaten från den tidigare 
forskningen även kan tillämpas på ett större sampel bestående av hela Europa och inte 
endast på enskilda länder, testas följande hypotes:  

H5: Företagets storlek har en inverkan på lönsamheten 

För att undersöka huruvida företagets storlek inte endast har en inverkan på 
lönsamheten utan även undersöka storlekens inverkan på sambandet testas följande 
hypotes: 

H6:  Företagets storlek har en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten. 
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Olika delar av Europa har olika beteende gällande betalningar av kundfordringar, 
skillnaderna är störst mellan norra och sydliga delar av Europa. I Sydeuropa är långa 
betalningstider mycket vanligt och för att undersöka huruvida det finns skillnader i 
sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten testas 
följande hypotes: 

H7: Företagets geografiska lokalisering har en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten. 

Nollhypotesen, H0, för hypotesen H1 är att det inte finns något samband mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten. Nollhypotesen, H0, för 
hypotesen H2 är att det inte finns några skillnader mellan komponenternas effekt på 
lönsamheten. Nollhypotesen, H0, för hypoteserna, H4 och H5, är att kontrollvariablerna 
inte har någon effekt på lönsamheten. Nollhypotesen, H0, för de resterande hypoteserna, 
H3, H6 och H7, är att de inte har någon effekt på sambandet. 

4.2 Sampel och datainsamling 

För att genomföra undersökningen och testa hypoteserna i föregående kapitel kommer 
ett sampel som omfattar europeiska börsbolag att användas och sekundärdata för dessa 
företag hämtas från Bureu Van Dijks databas Orbis. Samplets två första sökkriterier 
består av europeiska börsnoterade företag som inte är finansiella institutioner eller 
försäkringsbolag. Dessa sökkriterier ger ett sampel på totalt 8 707 företag. Finansiella 
institutioner såsom banker och kreditinstitut samt försäkringsbolag har eliminerats från 
samplet eftersom företagsstrukturen och marknaden för dessa företag skiljer sig 
markant från övriga företag och forskningsresultaten kan bli missvisande vid 
inkludering av dessa. För att undvika ett missvisande forskningsresultat har samtliga 
företag som vars data är bristfälliga eller helt saknas för den givna tidsperioden 
eliminerats från samplet. Data för undersökningen behandlas alltså som en 
balanserande panel och endast företag vars samtliga data finns tillgänglig för hela 
perioden inkluderas i samplet. Undersökningens slutliga sampel består av 2 269 företag. 
Samplet avgränsas till en tidsperiod på sju år för perioden 2012–2018. Denna tidsperiod 
används för att undvika de största effekterna av finanskrisen och eventuella försenade 
effekter från 2011 och tidigare. I en studie som innefattar makroekonomins och 
konjunkturväxlingarnas effekter på företagens lönsamhet skulle det vara intressant att 
inkludera de år som innefattas av finanskrisen, men dessa variabler kommer inte beaktas 
i denna undersökning. Samplet på 2 269 företag under en period på sju år ger ett totalt 
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antal observationer på 15 883st när extremvärden för observationerna har eliminerats 
från samplet. Varje observation har tilldelats en branschvariabel baserat på Europa 
Kommissionens NACE Rev 2 indelning i branscher (Europeiska Kommissionen, 2015). 
Denna indelning kommer användas eftersom samplet består av europeiska företag och 
denna indelning är logisk för samplet.  

 

Tabell 4 Processen för urval av sampel 

 

4.3 Variabler 

En del av nyckeltalen fanns färdigt tillgängliga i databasen med de formler som har tänkt 
användas i undersökningen och dessa kommer då användas direkt från databasen. 
Nyckeltal för den genomsnittliga lagerhållningstiden och kassacykeln har beräknats av 
skribenten med data från databasen. Nyckeltalen för lönsamheten fanns även att hämta 
från databasen och efter en analys av dessa kan konstateras att de beräknats på samma 
sätt som tänkt i undersökningen. 

4.3.1 Beroende variabel 

Avhandlingens syfte är att ta reda på om företagets skuldsättningsgrad, storlek, 
geografiska lokalisering samt branschen som företaget verkar inom har en inverkan på 
lönsamheten och rörelsekapitalförvaltningens effektivitet. Lönsamheten utgör därmed 
undersökningens beroende variabel och som mått på lönsamheten kommer 
avkastningen på företagens totala tillgångar, det vill säga ROA att användas. ROA har i 
flertalet tidigare studier använts som mått på lönsamheten (Deloof, 2003; Garcia-Teruel 
& Martinez Solano, 2007; Enqvist et al., 2014; Talonpoika et al., 2014) och har i dessa 
studier ansetts ange en rättvisande bild av företagens lönsamhet. Nyckeltalet ger ett mått 
på hur effektivt företaget använder sina tillgångar för att generera resultat. Shin och 
Soenen använde nyckeltalet EBITDA i relation till försäljningen i deras undersökning 
gällande rörelsekapitalets inverkan på lönsamheten (1998). Autokorrelationen var 
mycket hög för detta nyckeltal i det använda samplet och kommer därmed inte använda 
som känslighetsanalys. Tobins Q är ett annat mått som i flertalet övriga studier har 

Eliminerade Antal företag
Börsnoterade företag 74	852
Europeiska börsnoterade företag -59	150 15	702
NACE Rev 2 main sections -6	985 8	717
Företag vars samtliga data finns tillgänglig -6	448 2	269
Totala sampel -72	583 2	269
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använts som mått på företagets prestation och nyckeltalet beräknas genom att jämföra 
marknadsvärdet med bokföringsvärdet, det vill säga Tobins Q = marknadsvärdet / 
bokföringsvärdet. Eftersom måttet endast fanns tillgängligt för en del av företagen i 
samplet kommer detta inte användas som känslighetsanalys i undersökningen. För att 
säkerställa att ROA ger ett tillförlitligt mått på lönsamheten kommer 
regressionsanalyserna att ytterligare testas med avkastningen på eget kapital (ROE) som 
mått på lönsamheten i känslighetsanalyserna. Nyckeltalet i känslighetsanalyserna 
inkluderar inte företagets totala tillgångar för att säkerställa att ovannämnda problem 
inte uppstår vid regressionsanalyserna som ett resultat av missvisande ROA.  

4.3.2 Oberoende variabel 

Rörelsekapitalförvaltningens effektivitet mäts i denna undersökning med kassacykelns 
längd. En kortare kassacykel indikerar en effektivare hantering av rörelsekapitalet. 
Kassacykeln kan beräknas på ett flertal olika sätt, men i denna undersökning kommer 
den ursprungliga kassacykeln som inte beaktar förskottsbetalningarna att användas, 
eftersom data för förskottsbetalningar till leverantörer och från kunder inte finns 
tillgänglig i de databaser som skribenten har tillgång till. Detta betyder att nyckeltalet 
kan ge ett till viss del missvisande resultat för en del av företagen. I kapitel två 
diskuterades kassacykelns komponenter och hur dessa beräknas. För att nyckeltalen 
skall vara jämförbara mellan olika typer av företag med olika storlek och företagsstruktur 
kommer de nämnda formlerna att modifieras så att samtliga nyckeltal divideras med 
omsättningen från den operativa verksamheten. Talonpoika et al., (2014) har även i sin 
undersökning valt att använda sig av dessa nyckeltal. Användningen av de i kapitel två 
nämnda nyckeltalen innebär att i måttet för leverantörsskuldernas genomsnittliga antal 
dagar skulle nämnaren bestå av inköp, vilket betyder att företag som har ytterst lite inköp 
under året skulle uppvisa ett missvisande nyckeltal i jämförelse med övriga företag. 
Genom att använda den operativa omsättningen som nämnare i samtliga nyckeltal 
kommer dessa skillnader mellan företagen att minska. Företag med en liten andel inköp 
kommer därmed att ha ett lägre nyckeltal än företag med en stor andel inköp vilket ger 
ett mera rättvisande resultat. Uyar (2009) och Enqvist et al. (2014) har valt att dividera 
lagret och leverantörsskulderna med kostnad för sålda varor, men eftersom denna 
undersökning inkluderar flera branscher och kostnaden för sålda varor därmed skiljer 
sig därmed radikalt mellan företagen skulle detta nyckeltal ge ett missvisande mått i vissa 
branscher. För att säkerställa att bland annat servicebranschen där kostnaden för sålda 
varor är lägre än för till exempel tillverkande företag kommer den operativa 
omsättningen att användas för både leverantörsskulder och lager. De nyckeltal som 
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hämtats direkt från Bureu Van Dijk Orbis databasen har multiplicerats med 360 dagar 
och den genomsnittliga lagringstiden kommer därmed även att multipliceras med 360 
istället för 365 som Tabell 2 i kapitel två visar. Figur 5 visar kassacykelns fördelning i 
samplet, den svarta linjen i figuren visar normalfördelningen för nyckeltalet. På basen 
av figuren kan konstateras att kassacykeln till stora delar följer normalfördelnings-
kurvan.  

 
Figur 5  Kassacykel 

 De gråa kolumnerna visar samplets fördelning av kassacykeln och den svarta linjen visar 
normalfördelningskurvan.   

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

I den tidigare forskningen har företagets storlek och skuldsättningsgrad inkluderats som 
kontrollvariabler i undersökningen (Uyar, 2009; Yazdanfar & Öhman, 2014). I denna 
avhandling kommer dessa två variabler användas som kontrollvariabler medan 
branschens, geografiska lokaliseringens och skillnader mellan stora och små företag 
undersöks genom olika indelningar av samplet. Den tidigare forskningen har främst 
undersökt sambandet i ett visst land medan denna undersökning inkluderar hela Europa 
och analyserar skillnader mellan de fyra områdena och de olika branscherna.  

Huvudgrupperna enligt NACE Rev 2 som valts att inkluderas i samplet framgår av   
Tabell 5 som även visar hur fördelningen av företagen i olika branscher ser ut. En del av 
huvudgrupperna såsom finansieringsbolag, försäkringsbolag, försvar, utbildning samt 
vård och omsorg har valts att elimineras från samplet eftersom marknaden för dessa 
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branschgrupperingar skiljer sig markant från övriga branscher. Antalet observationer 
utgör totala antalet företagsår som ingår i branschen, det vill säga antalet företag 
multiplicerat med antalet år som inkluderas i samplet. Av Tabell 5 framgår att 
majoriteten av företagen i samplet verkar inom tillverkningsbranschen som utgör 57,1% 
av hela samplet. Efter denna bransch följer handelsbranschen och informations- och 
kommunikationsverksamhet. Huvudgrupperna vattenförsörjning och jordbruk, 
skogsbruk och fiske består av få företag och därmed även antalet observationer. Detta är 
enligt förväntan, eftersom antalet börsnoterade företag inom vattenförsörjnings-
branschen och agrikulturella branscher är mycket få. Fördelningen av antal 
observationer i de olika branscherna är enligt skribentens förväntan. Det totala antalet 
branscher som ingår i samplet är 10 stycken och branschens inverkan på sambandet 
mellan rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten kommer att analyseras genom 
regressionsanalyser. 

Tabell 5 Samplets branschindelning 
Kolumnen antal observationer utgör antalet totala observerade företags år, det vill säga 
antalet företag multiplicerat med tidsperioden för samplet. 

 

Som ett resultat av samplets ojämna indelning mellan branscherna kommer dessa tio 
branscher att delas in i fem. De slutliga branscherna består av 1) basindustrier, 2) service 
och tjänsteföretag, 3) förädling och tillverkning, 4) konsument- och detaljhandel samt 5) 
samhällsnyttiga företag. Till basindustrier räknas i denna avhandling agrikulturella 
företag samt utvinning av mineraler. Till service och tjänsteföretagen hör transport och 
magasinering, hotell- och restaurangverksamhet och informations- och 
kommunikationsverksamhet. Branscherna tillverkning och byggverksamhet 
sammanfogas till en grupp under namnet förädling och tillverkning. De två sista 
grupperna består av handel som enskild och försörjning av el, gas, värme och kyla 
grupperas tillsammans med vattenförsörjningen till samhällsnyttiga företag. Tabell 6 ger 
en överblick av den slutliga branschindelningen i fem olika branscher. 

Bransch
Antal 

företag
Antal 

observationer % av totala
A - Jordbruk, skogsbruk och fiske 42 293 1,8	%
B - Utvinning av mineraler 95 668 4,2	%
C - Tillverkning 1295 9063 57,1	%
D - Försörjning av el, gas, värme och kyla 107 749 4,7	%
E - Vattenförsörjning 17 118 0,7	%
F - Byggverksamhet 96 669 4,2	%
G - Handel 195 1362 8,6	%
H - Transport och magasinering 73 511 3,2	%
I - Hotell- och restaurangverksamhet 48 334 2,1	%
J - Informatioins- och kommunikationsverksamhet 302 2116 13,3	%
Total 2269 15883 100,0	%
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Tabell 6 Samplets branschindelning i fem grupper 
Kolumnen antal observationer utgör antalet totala observerade företagsår, det vill säga 
antalet företag multiplicerat med tidsperioden för samplet. 

 

Företagets skuldsättningsgrad som beräknas med nyckeltalet gearing, utgör 
undersökningens andra kontrollvariabel. Figur 5 nedan visar att nyckeltalet stiger långt 
över normalfördelningskurvan, men rör sig i samma formation. Nyckeltalet beräknas 
med formeln: gearing = (långfristiga skulder + lån) / eget kapital. Grafen visar även att 
det finns ett fåtal företag, vars skuldsättningsgrad befinner sig mellan 400 och 600, 
vilket är mycket höga värden. Företagen som befinner sig inom detta intervall består 
främst av tillverkande företag, vilket kan vara ett resultat av ett större behov av dyra 
maskiner som troligtvis främst finansieras med externa kapitallån. Eftersom nyckeltalet 
gearing beräknas genom att dividera långfristiga lån och skulder med det egna kapitalet, 
kan ett negativt värde inte uppstå förutom om det egna kapitalet är negativt. 
Histogrammet i Figur 5 nedan börjar från noll vilket indikerar att samtliga företag har 
ett positivt eget kapital. 

 

Figur 6  Skuldsättningsgrad 
 De gråa kolumnerna visar samplets fördelning av skuldsättningsgrad och den svarta linjen 
visar normalfördelningskurvan.   

Bransch
Antal 

företag
Antal 

observationer % av totala
1 - Basindustri 137 961 6,1	%
2 - Förädling och tillverkning 1390 9732 61,3	%
3 - Konsumenthandel 195 1362 8,6	%
4 - Samhällsnyttiga företag 124 867 5,5	%
5 - Service och tjänster 423 2961 18,6	%
Total 2269 15883 100,0	%
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Den tredje kontrollvariabeln som används i undersökningen är företagets storlek. Som 
mått på storlek kommer den naturliga logaritmen av omsättningen att användas. Figur 
6 illustrerar samplets fördelning av omsättningen. Som framgår av figuren följer samplet 
normalfördelningskurvan, vilket är enligt förväntan. Ett fåtal små företag ingår i 
samplet, varav tre av företagen har ett värde som underskrider fem och samtliga av dessa 
ingår i hotell och restaurangbranschen. 

 

Figur 7  Omsättningens fördelning 
 De gråa kolumnerna visar samplets fördelning av naturliga logaritmen av omsättningen 
och den svarta linjen visar normalfördelningskurvan.   

 

Genom att använda kontrollvariabler i undersökningen kan avhandlingens syfte att ta 
reda på om branschen, skuldsättningsgraden och storleken har en inverkan på 
rörelsekapitalförvaltning och lönsamhet undersökas. För att möjliggöra ett 
genomförande av parametriska test anses allmänt att det använda samplet ska följa 
normalfördelningskurvan och graferna i figur 5–7 visar att kontrollvariablerna till stora 
delar följer normalfördelningen.  

4.4 Regressionsanalys 

Med de föregående underkapitlen som grund kommer hypoteserna som ställts i kapitel 
4.1 att testas med den regressionsmodell som presenteras nedan. En multivariat 
regressionsanalys utförs för att möjliggöra en samtidig analys av samtliga variabler. För 
regressionsanalyserna har samplet delats in i olika grupper. Genom indelningen av 
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samplet i stora och små företag kan skillnader mellan dessa analyseras. De data som 
använts i undersökningen har formats till paneldata för att kunna beakta tidpunkt. 
Eftersom den beroende variabeln ROA och de oberoende variablerna gearing och den 
naturliga logaritmen av omsättningen inkluderar en del extremvärden som kan 
förvränga regressionsresultatet, har dessa extremvärden eliminerats från samplet. 
Senare har variablerna även winsoriserats vid den 5:e och 95:e percentilen. För att 
säkerställa att denna winsorisesring inte påverkar resultatet i allt för hög grad har en 
känslighetsanalys utförts med de ursprungliga variablerna. Variablerna har även 
winsoriserats skilt per år för att variablerna ska winsoriseras med 5% per år och inte 5% 
från totala samplet.  

Modell 1: 

ROAi,t = a + b1 (CCCi,t) + 𝜀 

Modell 2: 

ROAi,t = a + b1 (CCC,t) + b2 (GEARINGi,t) + b3 (lnNSi,t) + 𝜀 

 
Modell 3a: 

ROAi,t = a + b1 (DIO,t) + 𝜀 

Modell 3b: 

ROAi,t = a + b1 (DPO,t) + 𝜀 

Modell 3c: 

ROAi,t = a + b1 (DSO,t) + 𝜀 

 
Modell 4a: 

ROAi,t = a + b1 (DIO,t) + b2 (GEARINGi,t) + b3 (lnNSi,t) + 𝜀 

Modell 4b: 

ROAi,t = a + b1 (DPO,t) + b2 (GEARINGi,t) + b3 (lnNSi,t) + 𝜀 

Modell 4c: 

ROAi,t = a + b1 (DSO,t) + b2 (GEARINGi,t) + b3 (lnNSi,t) + 𝜀 
  
CCC = rörelsekapitalförvaltningens effektivitet 
DIO = Lagringstid genomsnittliga antal dagar 
DPO = Leverantörsskuldernas genomsnittliga antal dagar 
DSO = Kundfordringarnas genomsnittliga antal dagar 
Gearing = skuldsättningsgraden  
lnNS = naturliga logaritmen av omsättningen 
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4.5 Analysstrategi 

Multivariata regressionsanalyser kommer att användas som främsta verktyg för att 
identifiera huruvida rörelsekapitalförvaltningens effektivitet har en inverkan på 
företagets lönsamhet och om företagets bransch, skuldsättningsgrad och storlek har en 
inverkan på sambandet. Undersökningens femte hypotes, H5, undersöks både genom att 
dela in samplet i två grupper bestående av stora och små företag samt genom att 
inkludera den naturliga logaritmen av omsättningen (lnNS) som kontrollvariabel i 
regressionsanalyserna. Genom att först dela in samplet i stora och små företag kan man 
också identifiera huruvida storleken inverkar, dvs. huruvida det finns skillnader 
beroende på om det handlar om stora eller små företag. Indelningen i de två grupperna 
har gjorts genom att räkna ut ett medeltal för lnNS och alla företag vars lnNS överskrider 
medeltalet hör till stora och övriga till små företag. Indelningen kunde även ha baserats 
på medianen av samplet, men användningen av medeltalet av samplets storlek gav en 
mera rättvis bild av hela populationen. Genom att beakta omsättningen istället för den 
naturliga logaritmen för denna framkommer skillnaderna mellan dessa två tydligare. 
Medeltalet för omsättningen ligger vid 3,4 miljarder EUR, medan medianen ligger så lågt 
som 275 MEUR. På basis av detta används medeltalet istället för medianen som fördelare 
av stora och små företag, eftersom medelvärdet ger en bättre indikation på vad som utgör 
stora företag. Genom att fördela samplet på basis av medelvärdet blir fördelningen 
jämnare mellan de två samplen. Användning av medianen skulle resultera i ett mycket 
stort sampel för stora företag och ett litet sampel för små företag. Samma företag kan 
alltså finnas i båda kategorierna, eftersom indelningen gjordes baserat på 
observationernas värden, men eftersom storlekens inverkan på sambandet undersöks 
utgör detta inget problem i undersökningen. 

För att undersöka om det finns skillnader i branschens inverkan beroende på om det 
handlar om stora eller små företag har samplen för storlek delats in i ytterligare fem 
delområden som representerar företagets bransch. Genom regressionsanalyser med 
skilda sampel för varje bransch istället för att beakta branschen som en dummyvariabel 
kan man lättare identifiera huruvida det finns skillnader eller olikheter i sambanden och 
signifikanta variabler mellan olika branscher.  

På samma sätt som i regressionsanalyserna per bransch görs även fyra olika regressioner 
med olika sampel som representerar olika geografiska områden. För att granska den 
geografiska lokaliseringens inverkan på den beroende variabeln, samt undersöka 
huruvida det finns skillnader mellan stora och små företag, delas samplen för stora och 
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små företag alltså in i 4 olika områden. Genom att inte modifiera bransch och geografiska 
lokalisering till dummyvariabler kan man undvika att samtliga branschkategorier eller 
geografiska områden som inkluderas i modellen ställs i jämförelse mot den 
dummyvariabel som utelämnats. När datamaterialet delas upp i olika sampel kan man 
däremot inte föra en närmare diskussion gällande skillnaderna i hur stor inverkan en 
viss variabel har utan endast diskutera om variabeln har en signifikant inverkan eller 
inte. Samtliga modeller utförs därmed enskilt med 18 olika sampel som representerar 
stora och små företag, bransch indelad i sektorer samt Norden, Östeuropa, Västeuropa 
och Sydeuropa. 

Som nämndes i kapitel 4.3 har extremvärdena för variablerna winsoriserats på 5% vilket 
betyder att de variabelvärden som utgör de lägsta och de högsta värdena modifieras och 
anpassas till samplet. En winsorisering på 5% betyder att de fem procent av 
variabelvärdena som utgör de lägsta samt de fem procent av variabelvärdena som utgör 
de högsta värdena modifieras. För att identifiera vilka variabler som inkluderar 
extremvärden har grafer som identifierar outliers uppgjorts i programmet Eviews 10. 
Samtliga variabler som används i undersökningen ansågs innefatta en stor del 
extremvärden och därmed valdes att winsorisera samtliga variabler.   

4.6 Validitet och reliabilitet 

Undersökningens validitet, det vill säga huruvida forskningsresultatets slutsatser kan 
anses hänga ihop, kan delas in i intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2017, 
s. 69). Undersökningens interna validitet avser huruvida måtten på variablerna kan 
anses lämpliga att mäta det som de i undersökningen avser att mäta (Bryman & Bell, 
2017, s.69). De mått som har använts på variablerna i denna avhandling har även använts 
som mått för samma variabler i den tidigare forskningen, de är mycket tydliga och ger 
inte rum för tolkning Eftersom de använda variablerna har mycket klara mått kan den 
interna validiteten anses vara hög.  

Den externa validiteten indikerar huruvida forskningsresultatet kan generaliseras över 
en hel population samt över andra tidsperioder än den undersökta (Bryman & Bell, 2017, 
s.69). Avhandlingens externa validitet kan anses påverkas i en positiv riktning av det 
stora samplet företag som är lokaliserade i hela Europa. Eftersom en del av företagen har 
eliminerats som ett resultat av att data saknades under perioden för det insamlade 
samplet kan detta ha en inverkan på generaliserbarheten om de företag som eliminerats 
representerar och tillhör en viss typ av företag. Den externa validiteten kan även i viss 
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mån minska som ett resultat av de eliminerade företagen i samplet eftersom de tillhör de 
företag som avslutat sin verksamhet under perioden. Till dessa företag hör troligtvis en 
stor del företag som gått i konkurs, vilket betyder att det slutliga samplet består av starka 
och stabila företag. Detta har nämnts i kapitel 6.3 där avhandlingens begränsningar 
diskuteras.  

Reliabiliteten, det vill säga undersökningens tillförlitlighet, avser huruvida forsknings-
resultatet och slutsatserna skulle bli desamma om analyserna skulle göras på nytt. Det 
är alltså de slumpmässiga mätfelens frånvaro som avses (Bryman & Bell, 2017, s.68). 
Replikerbarhet är även ett viktigt begrepp, eftersom en undersökning som kan testas 
även av andra forskare, det vill säga är replikerbar, anses ha en högre reliabilitet. Även 
metodens ändamålsenlighet till ämnet kan ge en högre reliabilitet (Bryman & Bell, 2017, 
s.68). De insamlade observationerna består av sekundärdata från Bureu Van Dijk Orbis 
databas. Data har stickprovsmässigt granskats mot företagens officiella årsrapportering 
för att säkerställa att hämtade data är korrekta. De observationer som valdes att granskas 
genom ett slumpmässigt urval överensstämde mot företagets egen rapportering. Det 
stora antalet observationer betyder att samtliga data inte kan verifieras mot företagens 
egen rapportering, men eftersom endast börsnoterade företag inkluderas i samplet kan 
antas att siffrorna för dessa borde vara korrekta. De nyckeltal som används som mått för 
undersökningens variabler och som fanns direkt tillgängliga i databasen, har genom en 
excelkalkyl kontrollräknats. Inga fel eller brister i formlerna noterades i granskningen. 
Processen för insamlingen av data har noggrant definierats i kapitel 4.2 och eftersom alla 
data som använts i undersökningen finns tillgängliga i den nämnda databasen även för 
övriga forskare, kan undersökningen anses replikerbar. Känslighetsanalyser har även 
genomförts för att ytterligare öka forskningsresultatens reliabilitet. 
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5 FORSKNINGSRESULTAT 

Detta kapitel presenterar och analyserar forskningsresultaten som erhölls genom de 
analyser som diskuterades i det föregående kapitlet. Huruvida undersökningen följer de 
forskningsresultat som den tidigare forskningen i ämnet har kommit fram till kommer 
även att diskuteras och eventuella skillnader ska identifieras. Eftersom användningen av 
de fyra variablerna bransch, geografisk lokalisering, skuldsättningsgrad och storlek som 
kontrollvariabler tillsammans i samma undersökning inte enligt skribentens kännedom 
har testats i den tidigare forskningen, kommer även likheternas och skillnadernas 
betydelse att diskuteras. Indelningen av datamaterialet i två olika sampel som 
representerar stora och små företag kan även påvisa eventuella skillnader i variablernas 
signifikans. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 7 visar de beroende variablernas, oberoende variablernas och kontroll-
variablernas medelvärden, medianer, minimivärden, maximivärden och standard-
avvikelser. Av tabellen framgår att medelvärdet för storleken på företagen ligger vid en 
omsättning på ca 3,3 miljarder euro, vilket ger ett värde för den naturliga logaritmen av 
omsättningen på 12,61. Eftersom företagen ligger mellan en omsättning närmare noll 
och 354 miljarder kommer de minsta företagen med en obefintlig omsättning inte att 
beaktas i regressionsanalysen. Skillnaderna i omsättningens median och medelvärde 
visar även att användningen av medianen som avgränsning av stora och små företag i 
sampelindelningen skulle medföra att en stor del mindre företag skulle inkluderas i 
samplet för stora företag. Användningen av medelvärdet för lnNS ger alltså en bättre 
indelning av observationerna. Medelvärdet för skuldsättningsgraden ligger på 77,08% 
och medianen ligger på 54,2%, vilket betyder att en stor del av företagen har mera 
långfristiga skulder än eget kapital. Dessa värden kan anses höga, men vid en analys av 
minimi- och maximivärden kan konstateras att det största värdet ligger på 981,48% och 
vid en närmare analys av insamlade data kan konstateras att det finns ett fyrtiotal företag 
med en skuldsättningsgrad som överstiger 700%, vilka starkt påverkar medeltalets 
värde. Den största delen av dessa företag verkar inom den tillverkande branschen, vilket 
kan bero på att dessa företag troligtvis har ett större behov av dyra anläggningstillgångar 
för att möjliggöra produktionen. Dessa extremvärden har i regressionsanalysen 
eliminerats genom att winsorisera variablerna. I och med det stora antalet extremvärden 
som förekommer bland variablerna kan även winsoriseringen på 5% motiveras, eftersom 
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en winsorisering vid den 1:a och 99:e percentilen inte skulle tona ut de extremvärden 
som förekommer bland variablerna. 

Tabell 7 Deskriptiv statistik  

 

De företag som har de lägsta skuldsättningsgraderna verkar främst inom branschen för 
elenergi samt administrativa branscher. Detta är enligt förväntan eftersom speciellt 
företag inom den administrativa branschen sällan driver en sådan verksamhet som 
kräver stora investeringar och därmed klarar av att driva största delen av sin verksamhet 
med egna medel. En orsak till att skuldsättningsgraden är lägre i företag inom branschen 
för elenergi är att majoriteten av de företag som verkar inom branscher som tillverkar 
och distribuerar el är statsägda företag. Detta betyder även att de har större del likvida 
medel och är därmed inte i lika stort behov av extern finansiering som övriga företag. 
För att undvika missvisande resultat i regressionsanalysen kommer samtliga negativa 
ROE-värden att elimineras från samplet. Detsamma gäller för de positiva 
extremvärdena.  

Tabell 8 Genomsnittliga kassacykeln i olika geografiska områden 
Tabellen visar de fyra geografiska områdens genomsnittliga kassacykler (CCC), lager tid 
(DIO), betalningstid av leverantörsskulder (DPO) och betalningstid av kundfordringar (DSO). 
Värden för nyckeltalen presenteras i dagar. 

 

Tabell 8 visar de genomsnittliga nyckeltalen för samplets olika geografiska områden. 
Tabellen visar tydligt att de genomsnittliga betalningstiderna för leverantörsskulder 
(DPO) och kundfordringar (DSO) är längst i Sydeuropa medan övriga områden har en 
ganska jämn fördelning. Den genomsnittliga lagringstiden (DIO) är aningen högre i 

Variabel Min Max Mean Median
Std. 

Deviation Variance
ROA -50,76 59,96 5,12 5,18 9,44 89,06
ROE -808,36 268,15 9,89 11,48 25,61 655,86
CCC -578,66 498,69 68,66 60,16 67,13 4506,19
lnNS 0,00 19,68 12,61 12,52 2,27 5,15
NS (meur) 0,00 354	064,74 3	355,98 274,74
Gearing 0,00 981,48 77,08 54,2 87,67 7686,39
DSO 0,00 882,38 60,85 53,50 46,41 2153,76
DPO 0,00 755,94 42,70 34,73 36,89 1360,78
DIO 0,00 621,89 50,51 41,60 52,08 2711,87

Geografiskt 
område CCC DIO DPO DSO
Norden 65,44 46,45 32,23 51,21
Östeuropa 66,61 52,09 38,54 53,07
Västeuropa 64,89 47,32 38,58 56,16
Sydeuropa 81,12 59,38 62,08 83,82
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Östeuropa än i Norden och Västeuropa men ligger på samma nivå för kassacykeln (CCC) 
som ett resultat av längre DPO. Norden har de överlägset kortaste DPO och DSO, vilket 
kan bero på betalningskulturen i dessa länder. Det är allmänt känt och vedertaget att 
företagens betalningsvillkor ligger mellan 7 och 60 dagar i de nordiska länderna, även 
om den i vissa fall kan uppgå till 90 dagar. Sydeuropas värden för kassacykeln och de 
inverkande komponenterna är överlägset längst för alla komponenter, vilket i sin tur 
beror på att betalningstiden i dessa länder är markant längre än i övriga delar av Europa. 
Gemensamt för alla områden är att DSO är mellan 40–60% längre än DPO, vilket 
betyder att företagen erbjuder längre betalningsvillkor till sina kunder än vad deras 
leverantörer erbjuder dem.  

5.2 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys genomförs för att undvika de eventuella förvrängningarna som 
kan uppkomma som ett resultat av multikollinearitet mellan variablerna. 
Multikollinearitet betyder att det finns starka korrelationer mellan en eller flera av 
variablerna i samplet vilket leder till att effekterna på den beroende variabeln inte kan 
urskiljas. Variabler som uppvisar multikollinearitet sinsemellan ska alltså inte ingå i 
samma regressionsanalys, eftersom denna regression skulle ge ett missvisande resultat. 
Ett allmänt accepterat gränsvärde för multikollineariteten ligger vid 0,8, vilket betyder 
att korrelationen mellan variabler som överstiger detta gränsvärde anses höra till 
gruppen variabler med multikollinearitet (Stenmund, 2014, s. 272).  Korrelations-
analysen för undersökningens variabler utfördes i SPSS, vilket ger ett förväntat resultat. 
Tabell 7 visar korrelationen mellan undersökningens samtliga variabler. Av denna tabell 
framkommer att variablerna ROE och ROA korrelerar starkt med varandra, vilket är 
enligt förväntan, eftersom EBITDA ingår som täljare i formlerna för båda nyckeltalen. 
Eftersom dessa nyckeltal utgör beroende variabler, kommer dessa inte att användas i 
samma regressionsanalyser, utan nyckeltalet ROA kommer endast att användas som 
mått på lönsamheten i en känslighetsanalys.  

På basen av korrelationsanalysen i Tabell 9 kan konstateras att de variabler som har 
avsetts användas i undersökningen underskrider gränsvärdet på 0,8 i Pearsons 
korrelationstest. En del korrelation förekommer bland variablerna vilket var väntat 
eftersom en del av nyckeltalen innehåller samma komponenter. Eftersom korrelationen 
är på en acceptabel nivå utgör detta inger problem för undersökningen. 
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Tabell 9 Korrelationsanalys 
Tabellen ger en indikation på variablernas korrelation. Ett värde överstigande 0,8 anses 
ha en stark korrelation och hör till gruppen mulltikollinearitet. Pearson correlation = 
korrelationsvärdet, N = antalet observationer för vilka båda variablerna fanns tillgängliga. 

 
Tabellen över korrelationsanalysen visar att en del högre korrelationsvärden kan 
identifieras mellan kassacykeln och de komponenter som utgör kassacykeln, vilket är 
enligt förväntan. Den låga korrelationen mellan kassacykeln och leverantörsskuldernas 
genomsnittliga antal dagar kan tänkas bero på att de två övriga komponenterna har en 
större inverkan på rörelsekapitalförvaltningens effektivitet. En del höga 
korrelationsvärden kan även identifieras mellan lönsamhetens olika nyckeltal, vilket 
beror på att samma faktorer beaktas i dessa. Eftersom dessa inte kommer användas i 
samma regressionsmodeller utgör korrelationen mellan dessa inget problem för 
undersökningen.  

För att ytterligare garantera att multikollinearitet inte förekommer bland variablerna har 
även en VIF – analys utförts. Gränsvärden i denna analys ligger mellan ett och fem, vilket 
betyder att för ett VIF – värde som ligger i närheten av ett kan anses att ingen 
multikollinearitet existerar (Studenmund 2014, s. 272-274). Om VIF – värdet ligger 
närmare fem finns en stor risk att multikollinearitet förekommer mellan dessa variabler. 

 

ROA ROE EBITm CCC lnNS Gearing DSO DPO DIO
Pearson Correlation 1
Sig. (2-tailed)
N 15883
Pearson Correlation ,792** 1
Sig. (2-tailed) 0,000
N 15883 15883
Pearson Correlation ,669** ,500** 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000
N 15760 15760 15760
Pearson Correlation -0,003 -,030** -0,014 1
Sig. (2-tailed) 0,741 0,000 0,088
N 15883 15883 15760 15883
Pearson Correlation ,203** ,228** ,200** -,201** 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000
N 15883 15883 15760 15883 15884
Pearson Correlation -,198** -,124** -,020* -,095** ,247** 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000
N 15883 15883 15760 15883 15883 15883
Pearson Correlation -,100** -,074** -,041** ,496** -,195** 0,007 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,347
N 15883 15883 15760 15883 15883 15883 15883

DPO Pearson Correlation -,223** -,149** -,146** -,190** -,033** ,148** ,373** 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N 15883 15883 15760 15883 15883 15883 15883 15883
Pearson Correlation -,072** -,079** -,083** ,712** -,109** -,025** 0,0126 ,131** 1
Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,111 0,000
N 15883 15883 15760 15883 15883 15883 15883 15883 15883
**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

DSO

DIO

ROA

ROE

EBITm

CCC

lnNS

Gearing
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Tabell 10 VIF – analys  
 

 

Av Tabell 10 framgår att samtliga variabler har erhållit ett VIF – värde som ligger i 
närheten av ett (1) och en tolerans som ligger mycket nära ett (1). Således, i enlighet med 
Studenmund (2014), förekommer därmed ingen multikollinearitet bland variablerna. 
VIF-analyserna har gjorts baserat på både kassacykeln och en skild analys för de enskilda 
komponenterna för att säkerställa att ingen multikollinearitet förekommer bland dessa. 
Eftersom måttet för kassacykeln beräknas med hjälp av de övriga komponenterna, kan 
dessa inte ingå i samma VIF-analys. Resultatet från analyserna betyder att variablerna 
som har ämnats användas i undersökningen därmed kan användas som planerat, 
eftersom ingen multikollinearitet förekommer.  

5.3 Hypotetsprövning för geografiska områdenas sampel 

Studiens första hypotes påstår att det finns ett samband mellan längden på kassacykeln 
och företagets lönsamhet och hypotesen baseras på den tidigare forskningen vars sampel 
består av data från övriga delar av världen som visar att detta samband är signifikant. 
Modell 1 som utgör den ursprungliga modellen, fungerar som ekvation för att testa om 
detta samband existerar. En negativ koefficient i regressionsanalyserna för kassacykeln 
indikerar att en kortare kassacykel har en positiv effekt på lönsamheten. För att göra 
resultaten mera överskådliga inkluderas en översikt i bilaga 1, av vilken framgår 
huruvida hypoteserna kan accepteras eller inte för samtliga sampel (se Bilaga 1). I detta 
underkapitel kommer resultaten från regressionsanalyserna för de olika geografiska 
områdena diskuteras och analyseras. 

Standardized
B Std. Error Coefficients Beta Tolerance VIF

(Constant) -7,328 0,429 -17,065 0,000
CCC 0,004 0,001 0,027 3,587 0,000 0,957 1,045
lnNS -0,028 0,001 -0,263 -33,918 0,000 0,937 1,068
Gearing 1,140 0,033 0,274 34,793 0,000 0,907 1,103
a. Dependent Variable: ROA

Standardized
B Std. Error Coefficients Beta Tolerance VIF

(Constant) -4,396 0,445 -9,881 0,000
DSO 0,004 0,002 0,020 2,502 0,012 0,824 1,213
DPO -0,047 0,002 -0,184 -22,619 0,000 0,822 1,216
DIO -0,005 0,001 -0,026 -3,424 0,001 0,968 1,033
Gearing -0,025 0,001 -0,235 -30,458 0,000 0,914 1,094
lnNS 1,067 0,032 0,257 32,862 0,000 0,890 1,124
a. Dependent Variable: ROA

Collinearity StatisticsUnstandardized Coefficients t Sig.

Unstandardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics



45 
  

5.3.1 Norden 

Tabell 11 visar resultaten från regressionsanalyserna för Modell 1 och 2 för de geografiska 
områdena. Resultaten för indelningen av små och stora företag framkommer även 
genom två olika kolumner i Tabell 10. Resultaten för Norden visar att kassacykeln är 
signifikant i stora företag både när regressionsanalysen utförs med endast en variabel, 
men även när kontrollvariablerna läggs till. Detta betyder att den första hypotesen, H1, 
kan accepteras för nordiska stora företag. Eftersom storlekens nyckeltal räknas genom 
naturliga logaritmen av omsättningen visar resultatet i regressionsanalyserna en 
procentuell effekt på den beroende variabeln. Detta betyder att man genom att dividera 
variabelns koefficient med 100 får fram hur stor den verkliga effekten är.  

I Modell 2 för stora företag är samtliga oberoende variabler signifikanta, men 
skuldsättningsgradens inverkan är störst. Resultatet indikerar att skuldsättningsgraden 
har en större inverkan på företagets lönsamhet än vad kassacykelns längd har. 
Resultaten visar alltså att det finns ett signifikant samband mellan rörelsekapital-
förvaltningens effektivitet och lönsamheten, även om skuldsättningsgradens effekt på 
lönsamheten är större. En effektiv rörelsekapitalhantering kan minska skuldsättnings-
graden. Genom att jämföra dessa resultat med resultattabellen för små företag kan 
konstateras att det inte finns något signifikant samband mellan rörelsekapital-
förvaltningens effektivitet och lönsamheten i nordiska små företag. Detta betyder att för 
detta sampel förkastas den första hypotesen. Skillnaderna mellan samplen för stora och 
små företag betyder alltså att hypotesen H6 kan accepteras för det nordiska samplet. 

Den tidigare forskningen har enhälligt fått forskningsresultatet att det finns ett samband 
mellan rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och företagets lönsamhet oberoende av 
om studien baserats på stora eller små och medelstora företag. Skillnaderna i 
forskningsresultaten kan bland annat bero på att en stor del av de nordiska företag som 
inkluderas i gruppen små företag är för små för att inkluderas i den tidigare forskningens 
sampel. Medeltalet för omsättningen av observationerna för de små företagen ligger vid 
90mEUR vilket är under gränsen för vad som ofta räknas till små och medelstora företag. 
Detta forskningsresultat visar alltså att det för små företag har en större effekt att 
fokusera på övriga aktiviteter för att öka lönsamheten. Från Tabell 10 framgår att en lägre 
skuldsättningsgrad har en positiv effekt på lönsamheten, därmed bör gällande detta även 
poängteras som i tidigare kapitel att genom en bättre rörelsekapitalförvaltning kan 
företaget undvika räntebärande extern finansiering. Genom att finansiera större delar av 
verksamheten med rörelsekapital kan man sänka skuldsättningsgraden, vilket enligt 
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forskningsresultaten har en positiv effekt på lönsamheten. Skillnaderna i resultaten 
mellan stora och små företag kan även diskuteras bero på att små företag sällan har 
resurser och kapacitet att förbättra sin rörelsekapitalförvaltning och kan därmed kräva 
mera av företaget än vad förbättringen ger.  

Tabell 11 Regressionsanalys Modell 1 och 2 Norden 

Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för de nordiska stora 
och små företagen. 

 

Justerat r2 för modellerna 1 och 2 ligger kring 0,6, vilket betyder att det finns ytterligare 
faktorer som har en effekt på lönsamheten. Däremot kan en förklaringsgrad kring 0,7 
anses vara tillräckligt hög för att dra slutsatser baserade på modellen. Durbin-Watson 
testet ger en ytterligare indikation på att ingen autokorrelation förekommer i 
regressionen. Värdet för testet ligger mellan 0 och 4 och ett värde på 2 visar att ingen 
autokorrelation förekommer. Autokorrelationen visar huruvida observationen t1 
korrelerar med observationen för t0, det vill säga att värdet för observationen år 0 
samverkar med värdet för år 1. Durbin-Watson värdet i modellerna 1 och 2 ligger mellan 
1,61 och 1,73 vilket därmed visar att ingen större autokorrelation förekommer mellan 
variablernas tidsperioder. 

Tabell 12 visar forskningsresultatet av regressionerna för Modell 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 
4c för de nordiska företagen. Modell 3a-3c innefattar endast kassacykeln som 
kontrollvariabel för att möjliggöra en jämförelse mellan modellerna. I modellerna 3a-3c 
i samplet för stora företag kan konstateras att DIO, DPO och DSO är signifikanta. I 
enlighet med den tidigare forskningen kan man baserat på resultatet dra slutsatsen att 
den genomsnittliga lagringstiden har störst inverkan på lönsamheten i nordiska stora 
företag. Däremot visar resultattabellen att leverantörsskuldernas genomsnittliga 

NORDEN

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

CCC -0,0416*** -0,0262*** -0,01172 -0,0105
GEARING -0,0501*** -0,0596***
LNNS 	1,8050*** 		2,2045***

R-squared 0,7258 0,7625 0,6542 0,6917
Adjusted R-squared 0,6731 0,7162 0,5855 0,6296
Durbin-Watson stat 1,6100 1,6444 1,6580 1,7294

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel
Stora företag Små företag
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betalningstid har en större effekt på lönsamheten än kundfordringarnas betalningstid. 
Dessa resultat betyder att hypotesen H2 kan accepteras. Den tidigare forskningen har 
enhälligt visat att en förbättring av DSO har en större inverkan på lönsamheten än en 
förbättring av DPO. En förklaring till dessa skillnader kan bland annat vara att 
betalningstiderna inom de nordiska länderna överlag är mycket korta och kassacykeln är 
i medeltal kortare i jämförelse med till exempel Sydeuropa (se Tabell 8). Justerat r2 i 
modellerna 3a-3c för nordiska stora företag ligger mellan 0,72 och 0,76 vilket utgör en 
tillräckligt hög förklaringsgrad för att dra slutsatser. Durbin-Watson värdet ligger kring 
1,6 för dessa tre modeller för nordiska stora företag och ingen större autokorrelation 
förekommer i modellerna. 

Tabell 12 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c Norden 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
de nordiska stora och små företagen. 

 

Vid en analys av resultattabellen för nordiska små företag framkommer att endast DIO 
och DPO utgör signifikanta variabler, medan DSO inte är signifikant. Som diskuterades 
ovan gällande storleken på samplets företag kan även här konstateras att gruppen små 
företag består av mindre företag än vad som ofta definieras som små företag. Stora och 
viktiga företag har bättre möjligheter att kräva korta betalningstider från sina kunder 
samt kan kräva längre betalningstider av mindre leverantörer. Små företag har alltså 

NORDEN

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,1317*** -0,1060***
DPO -0,0420*** -0,0221
DSO -0,0227* -0,0048
GEARING -0,0473*** -0,0505*** -0,0509***
LNNS 	0,9374** 	2,0700*** 	2,1592***

R-squared 0,7417 0,7720 0,7226 0,7611 0,7210 0,7605
Adjusted R-squared 0,692 0,7276 0,6692 0,7146 0,6673 0,7139
Durbin-Watson stat 1,6198 1,6470 1,5784 1,6233 1,5875 1,6249
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0581*** -0,0440***
DPO -0,0383** -0,0037
DSO 	0,0060 	0,0225*
GEARING -0,0567*** -0,0594*** -0,0602***
LNNS 	3,0043*** 	3,1963*** 	3,3918

R-squared 0,6638 0,6969 0,6557 0,6910 0,6534 0,6921
Adjusted R-squared 0,5969 0,6357 0,5873 0,6287 0,5845 0,6300
Durbin-Watson stat 1,6800 1,7531 1,6462 1,7177 1,6553 1,7320
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel Stora företag

Variabel Små företag
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sämre förhandlingskraft gällande betalningstider till leverantörer och från kunder vilket 
till vissa delar kan förklara resultatet. Genom att fokusera på övriga faktorer som 
företaget själv lättare kan påverkan kan lönsamheten förbättras. Justerat r2 för 
modellerna 3a-3c för nordiska små företag ligger kring 0,58 och Durbin-Watson värdet 
ligger kring 1,7.  

Modell 4a-4c inkluderar kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek och ger en 
indikation på hur stor effekt dessa har på lönsamheten. När man inkluderar 
kontrollvariablerna i modellerna för stora nordiska företag, utgör endast DIO en 
signifikant variabel, vilket framkommer av Tabell 12. Detta indikerar att 
skuldsättningsgraden och företagets storlek har en större inverkan på lönsamheten än 
DPO och DSO. Detta resultat är inte i enlighet med den tidigare forskningen som är 
baserad på övriga europeiska länder och kan bland annat vara ett resultat av att 
betalningskulturen skiljer sig till stora delar från östliga och sydliga delar av Europa. Av 
resultattabellen framkommer att DIO har störst inverkan på lönsamheten av samtliga 
oberoende variabler, vilket är i enlighet med den tidigare forskningen. Dessa resultat 
indikerar att för ett företag, vars resurser inte räcker till en investering i samtliga 
komponenter av kassacykeln, lönar det sig att fokusera på en förbättring av 
lagerhanteringsprocessen samt tillhörande inköpsprocesser.  

5.3.2 Östeuropa 

Forskningsresultaten från regressionsanalysen för Modell 1 och 2 baserat på öst-
europeiska företag presenteras i Tabell 13. Från tabellen framgår att kassacykeln inte 
utgör en signifikant variabel i stora östeuropeiska företag medan i små företag är 
variabeln signifikant när inga övriga kontrollvariabler inkluderas i modellen. Resultaten 
indikerar att kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek har en större inverkan 
på lönsamheten än rörelsekapitalförvaltningens effektivitet. Detta betyder att den första 
hypotesen, H1, förkastas för det östeuropeiska samplet både gällande stora och små 
företag. Justerat r2 för modellerna ligger mellan 0,57 och 0,63 vilket indikerar att det 
finns ytterligare faktorer förutom de inkluderade variablerna som har en inverkan på 
företagets lönsamhet. Durbin-Watson värdet är högre för små företag än för stora vilket 
betyder att en något högre autokorrelation förekommer bland variablerna i de stora 
företagen.  
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Tabell 13 Regressionsanalys Modell 1 och 2 Östeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för de östeuropeiska 
stora och små företagen. 

 
 
Tabell 14 visar resultatet av regressionsanalyserna för Modell 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c 
för det östeuropeiska samplet. I likhet med resultatet för det nordiska samplet utgör DIO 
en signifikant variabel i både Modell 3a och 4a. Gällande de enskilda komponenternas 
inverkan på lönsamheten kan på basis av resultaten från regressionsanalyserna 
konstateras att DIO har den starkaste effekten. Resultatet visar även att DIO har en 
större inverkan på lönsamheten än kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek. 
Dessa resultat gäller både stora och små företag och inga stora skillnader kan noteras 
mellan dessa två sampel. Till skillnad från det nordiska samplet utgör DPO en signifikant 
variabel även när man inkluderar kontrollvariablerna för både stora och små företag. 
Den genomsnittliga betalningstiden av leverantörsskulder har en större inverkan på 
lönsamheten än kontrollvariablerna. Hypotesen H2 kan på basis av dessa resultat 
accepteras. 

Orsakerna till att DPO är signifikant i regressionsanalyserna baserade på det 
östeuropeiska samplet, medan komponenten inte utgör en signifikant variabel för det 
nordiska samplet, är svåra att identifiera. Eftersom samplen är baserade på olika företag 
kan man heller inte dra för stora slutsatser baserat på skillnaderna i den oberoende 
variabelns effekt på lönsamheten. Av Tabell 8 i kapitel 5.1 framkommer att medeltalet 
för DPO i det östeuropeiska samplet är ungefär två dagar längre än i det nordiska 
samplet. Denna skillnad kan ha en viss inverkan på skillnaderna i sambandet mellan 
områdena, men eftersom det procentuellt handlar om en mycket liten skillnad kan man 
inte dra slutsatsen att skillnaderna i sambanden beror på detta.  

 

ÖSTEUROPA

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

CCC 0,0027 -0,0019 -0,013** -0,0072
GEARING -0,0462*** -0,0492***
LNNS 	2,8119*** 	3,0542***

R-squared 0,5838 0,6335 0,5717 0,6144
Adjusted R-squared 0,5014 0,5598 0,4922 0,5421
Durbin-Watson stat 1,3560 1,3841 1,7345 1,7472

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel
Stora företag Små företag
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Tabell 14 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c Östeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
de östeuropeiska stora och små företagen. 

 

Resultatens förklaringsgrad för Modell 3a-3c och 4a-4c för det östeuropeiska samplet 
ligger mellan 0,49 och 0,59. Detta betyder att det finns en eller flera övriga faktorer som 
kan ha en större effekt på lönsamheten än de inkluderade oberoende variablerna har. 
Modellerna för detta sampel borde utvecklas ytterligare för att identifiera vilka faktorer 
som har en inverkan på lönsamheten. Trots att DIO och DPO utgör signifikanta 
oberoende variabler i denna modell kan en i denna avhandling utomstående variabel ha 
en större inverkan och vid inkludering i modellen resultera i att sambandet mellan 
komponenterna och lönsamheten inte längre är signifikant. Skillnaderna i resultaten för 
stora och små företag betyder att hypotesen H6 kan accepteras. Durbin-Watson värdet 
ligger på en god eller acceptabel nivå och ingen väsentlig autokorrelation förekommer 
bland variablerna. 

5.3.3 Västeuropa 

Resultaten från Modellerna 1 och 2 för det västeuropeiska samplet framgår i Tabell 15. 
Sambandet mellan kassacykeln och den beroende variabeln är signifikant och den första 
hypotesen kan därmed accepteras för det västeuropeiska samplet både för stora och små 
företag. Kontrollvariablerna i Modell 2 har även ett signifikant samband med 

ÖSTEUROPA

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,1887*** 0,1742***
DPO -0,0873*** -0,0600***
DSO -0,0099 	0,0065
GEARING -0,0452*** -0,0428*** -0,0465***
LNNS 	1,3992* 	2,3420*** 	2,8522***

R-squared 0,6190 0,6617 0,6018 0,6415 0,5841 0,6336
Adjusted R-squared 0,5436 0,5937 0,5230 0,5695 0,5017 0,5600
Durbin-Watson stat 1,3932 1,4305 1,3922 1,4019 1,3560 1,3853
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0864*** -0,0717***
DPO -0,0714*** -0,0498***
DSO -0,0056 -0,0035
GEARING -0,0489*** -0,04456*** -0,0489***
LNNS 	1,6863*** 	2,7357*** 	3,2307***

R-squared 0,5949 0,6277 0,5897 0,6230 0,5702 0,614
Adjusted R-squared 0,5198 0,5579 0,5136 0,5523 0,4904 0,5417
Durbin-Watson stat 1,7214 1,7432 1,7808 1,7880 1,7431 1,7512
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel Små företag

Variabel Stora företag
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lönsamheten. Tabell 15 visar att i samplet för stora företag har kassacykeln en mindre 
effekt på lönsamheten än både storleken och skuldsättningsgraden, medan i samplet för 
små företag har skuldsättningsgraden den största effekten. Gällande detta kan 
konstateras att en lägre skuldsättningsgrad ökar lönsamheten mera än en kortare 
kassacykel. I enlighet med de tidigare diskuterade resultaten kan hypoteserna H4 och 
H5 accepteras.  

Tabell 15 Regressionsanalys Modell 1 och 2 Västeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för de västeuropeiska 
stora och små företagen. 

 
 
Justerat r2 för Modell 1 och 2 i detta sampel ligger mellan 0,66 och 0,73 och modellernas 
förklaringsgrad är på en acceptabel nivå. Durbin-Watson värdet för stora företag i Modell 
1 är 1,47 och i Modell 2 1,49 och en liten autokorrelation kan förekomma bland 
variablerna för detta sampel. Autokorrelationen är ändå på en acceptabel nivå så att 
slutsatser kan dras på basis av modellerna. Hypotes H1, kan accepteras för både stora 
och små företag i det västeuropeiska samplet. Resultaten från Modell 2 visar även att 
hypoteserna H4 och H5 kan accepteras för både stora och små företag, eftersom 
kontrollvariablerna visar sig ha en inverkan på lönsamheten. 

I linje med samplen för de tidigare diskuterade geografiska områdena har DIO märkbart 
störst effekt på lönsamheten. DIO utgör även den enda av komponenterna som har större 
effekt på lönsamheten än kontrollvariablerna i Modell 4a-4c. Däremot finns det ett 
signifikant samband mellan samtliga komponenter och lönsamheten, vilket inte har 
kunnat konstateras i de tidigare samplen. I det västeuropeiska samplet utgör även DSO 
en signifikant variabel när man inkluderar kontrollvariablerna i modellen. På basis av 
resultaten kan hypoteserna H4 och H5 accepteras. 

VÄSTEUROPA

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

CCC -0,0336*** -0,0285*** -0,0274*** -0,0240***
GEARING -0,0318*** -0,0495***
LNNS 		2,1209*** 		3,1456***

R-squared 0,7113 0,7374 0,6647 0,6943
Adjusted R-squared 0,6586 0,6893 0,6000 0,6350
Durbin-Watson stat 1,4710 1,4957 1,6493 1,6785

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel
Stora företag Små företag
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Tabell 16 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c Västeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
de västeuropeiska stora och små företagen. 

 

Förklaringsgraden för regressionsresultaten i Tabell 16 ligger på en god nivå trots att det 
finns ett litet utrymme för övriga faktorer som kan ha en signifikant inverkan på 
lönsamheten. Autokorrelationen är lägre för små företag, men är på en acceptabel nivå 
för båda samplen. På basis av resultaten av regressionsanalyserna kan konstateras att 
hypotesen H2, kan accepteras för det västeuropeiska samplet och det finns skillnader i 
hur stor komponenternas effekt är på lönsamheten. 

5.3.4 Sydeuropa 

Regressionsanalyserna för det sydeuropeiska samplet framkommer av Tabell 17. Denna 
visar att kassacykeln endast utgör en signifikant variabel i stora företag i båda 
modellerna. När man inkluderar kontrollvariablerna i Modell 2 är CCC inte längre 
signifikant för små företag. Därmed kan man konstatera att det inte finns ett signifikant 
samband mellan CCC och lönsamheten för små företag och den första hypotesen H1, 
förkastas för sydeuropeiska små företag. Gällande samplet för stora företag har 
skuldsättningsgraden en större effekt på lönsamheten än CCC men sambandet mellan 
CCC och lönsamheten är fortfarande signifikant och den första hypotesen H1, kan 

VÄSTEUROPA

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,1232*** -0,1019***
DPO -0,0403*** 0,0279***
DSO -0,0301*** -0,0225***
GEARING -0,0292*** -0,0314*** -0,0319***
LNNS 		1,7299*** 		2,3121*** 		2,2479***

R-squared 0,7259 0,7467 0,7097 0,7356 0,7088 0,7353
Adjusted R-squared 0,6758 0,7003 0,6567 0,6871 0,6556 0,6868
Durbin-Watson stat 1,4956 1,5166 1,4655 1,4860 1,4632 1,4872
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO 0,1034*** -0,0887***
DPO -0,0814*** -0,0608***
DSO -0,0250*** -0,0198***
GEARING -0,0471*** -0,0482*** -0,0497***
LNNS 		2,7626*** 		2,6961*** 		3,1545***

R-squared 0,6809 0,7058 0,6726 0,6974 0,6625 0,6923
Adjusted R-squared 0,6192 0,6487 0,6093 0,6387 0,5973 0,6326
Durbin-Watson stat 1,6675 1,7021 1,6719 1,6860 1,6475 1,6703
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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accepteras för stora företag. Hypoteserna H4 och H5 kan accepteras för både stora och 
små företag utifrån resultaten av regressionsanalyserna. 

Tabell 17 Regressionsanalys Modell 1 och 2 Sydeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för de sydeuropeiska 
stora och små företagen. 

 
 
Autokorrelationen är något högre i samplet för stora företag men på en acceptabel nivå, 
medan den i samplet för små företag ligger på en god nivå. Förklaringsgraden för Modell 
2 i samplen för både stora och små företag ligger över 0,6 vilket kan anses vara ett 
tillräckligt högt värde för att modellen kan anses fungera. Det finns däremot övriga 
faktorer utanför denna studie som har en inverkan på lönsamheten, vilket även har 
diskuterats för samplen gällande de övriga geografiska områdena. 

Tabell 18 nedan visar resultaten för Modell 3a-3c och Modell 4a-4c för det sydeuropeiska 
samplet. Tabellen visar att samtliga komponenter för stora företag har ett signifikant 
samband med lönsamheten, samtidigt som resultaten från Modell 3a-3c visar att DIO 
har störst effekt på lönsamheten. Som i de tidigare diskuterade geografiska områdena 
har DSO lägst effekt på lönsamheten. Detta resultat skiljer sig från den tidigare 
forskningen som tidigare i avhandlingen diskuterats. De studier som diskuterat 
komponenternas olika inverkan på lönsamheten har konstaterat att DIO och DSO har 
störst effekt på lönsamheten. Därmed skulle det löna sig för företag att fokusera på dessa 
två komponenter. Resultaten i denna avhandling, inklusive samplet för sydeuropeiska 
företag, visar att DSO har minst effekt på lönsamheten eller att sambandet mellan DSO 
och lönsamheten inte är signifikant.  
 
 

SYDEUROPA

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

CCC -0,0107* -0,0133** -0,0060* -0,0045
GEARING -0,0389*** -0,0601***
LNNS 	0,8755* 		1,6961***

R-squared 0,6954 0,7378 0,6486 0,6949
Adjusted R-squared 0,6350 0,6852 0,5839 0,6383
Durbin-Watson stat 1,2270 1,2976 1,6274 1,7011

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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Tabell 18 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c Sydeuropa 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
de sydeuropeiska stora och små företagen. 

 

Tabell 18 visar att inget signifikant samband finns mellan DSO och lönsamheten för små 
företag. Sambanden mellan lönsamheten och DSO och DPO är däremot signifikanta även 
i små företag. På basis av dessa resultat kan konstateras att hypotesen H2 kan accepteras, 
eftersom det visat sig finnas skillnader i huruvida komponenterna är signifikanta eller 
inte samt skillnader i komponenternas effekt på lönsamheten. Autokorrelationen och 
förklaringsgraden för Modell 3a-3c och Modell 4a-4c ligger på goda nivåer. Eftersom det 
även framkommit att det finns skillnader mellan stora och små företag, kan även 
hypotesen H6 accepteras. 

 

 

 

 

SYDEUROPA

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0899*** -0,0861***
DPO -0,0444*** -0,0357***
DSO -0,0259*** -0,0213***
GEARING -0,0383*** -0,0375*** -0,0383***
LNNS 		0,5296 		0,8626* 		0,8357*

R-squared 0,7074 0,7480 0,7020 0,7411 0,6973 0,7382
Adjusted R-squared 0,6494 0,6974 0,6428 0,6891 0,6373 0,6857
Durbin-Watson stat 1,2436 1,3172 1,2216 1,2799 1,2260 1,2884
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0693*** -0,0558***
DPO -0,0407*** -0,0262***
DSO -0,0056 -0,0030
GEARING -0,0575*** -0,0585*** -0,0600***
LNNS 		1,4708*** 		1,5418*** 		1,7111***

R-squared 0,6642 0,7048 0,6553 0,6975 0,6483 0,6946
Adjusted R-squared 0,6024 0,6501 0,5919 0,6414 0,5835 0,6380
Durbin-Watson stat 1,6436 1,7220 1,6330 1,6985 1,6258 1,6974
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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5.4 Hypotetsprövning för branschernas sampel 

I detta underkapitel kommer hypotetsprövningen för de olika branschernas sampel 
diskuteras och analyseras. Branscherna har delats in i fem olika sampel som ytterligare 
delas in i stora och små företag. Skillnader och likheter mellan resultaten från de olika 
samplen och orsaker till skillnader analyseras i detta kapitel. 

5.4.1 Basindustri 

Till branschgruppen basindustri hör utvinning av mineraler och jordbruk, skogsbruk och 
fiske. Tabell 19 nedan visar forskningsresultaten från Modell 1 och 2 för dessa branscher. 
Av tabellen framgår att sambandet mellan CCC och lönsamheten är signifikant för både 
stora och små företag. Kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek är även 
signifikanta för båda samplen, men i stora företag har CCC en marginellt större effekt på 
lönsamheten än skuldsättningsgraden, medan skuldsättningsgraden har en större effekt 
i små företag. I stora företag utgör storleken den variabel vars effekt på lönsamheten är 
störst, medan skuldsättningsgraden har störst effekt i små företag inom basindustrierna.   

Tabell 19 Regressionsanalys Modell 1 och 2 för gruppen basindustrier 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för stora och små 
företagen inom branschgruppen basindustrier. 

 

Modellerna har ett ganska lågt förklaringsvärde, vilket indikerar att det finns övriga 
faktorer förutom de som inkluderats i dessa modeller som påverkar lönsamheten. Man 
ska inte dra för stora slutsatser på basis av resultatet från Modell 1 och 2. Vi kan däremot 
konstatera att det finns ett signifikant samband för båda samplen mellan CCC och 
företagets lönsamhet och därmed kan hypotesen H1 accepteras för branschgruppen 
basindustri. Eftersom även kontrollvariablerna konstaterats ha ett signifikant samband 

BASINDUSTRI

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
CCC -0,0534*** -0,0370*** -0,0406*** -0,0268**
GEARING -0,0343*** -0,0715***
LNNS 		5,1673*** 		2,1716***

R-squared 0,5767 0,6435 0,5562 0,5991
Adjusted R-squared 0,4895 0,5681 0,4600 0,5093
Durbin-Watson stat 1,4665 1,5704 1,9122 1,9789

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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med lönsamheten kan hypoteserna H4 och H5 accepteras för branschgruppen 
basindustri. 

Forskningsresultaten från Modell 3a-3c och Modell 4a-4c för branschgruppen 
basindustrier framkommer av Tabell 20. Resultaten visar att DIO har en signifikant 
inverkan på lönsamheten medan inga signifikanta samband finns bland stora företag när 
man inkluderar kontrollvariablerna i modellen. I resultatet för Modell 4a har DIO störst 
inverkan på lönsamheten av samtliga inkluderade oberoende variabler. Med en 
förklaringsgrad på 0,59 kan modellen accepteras trots att det finns rum för andra 
variabler. Som ett resultat av att endast DIO har ett signifikant samband med 
lönsamheten kan hypotesen H2 accepteras för branschgruppen basindustri. 

Tabell 20 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c för gruppen basindustrier 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
stora och små företagen inom branschgruppen basindustri. 

 

I samplet för små företag ser man från tabellen att i motsatts till samplet för stora företag 
så utgör DPO en signifikant variabel när man inkluderar kontrollvariablerna i modellen. 
Vid jämförelser av Modell 3a och 3b för små företag ser man dock att DIO har en större 
effekt på lönsamheten än DPO. Resultaten av Modell 4a visar även att storleken inte 
utgör en signifikant variabel. Resultaten av Modell 2 (se Tabell 19) visar att storleken för 
denna modell i små företag utgör en signifikant variabel. Skillnaderna mellan resultaten 

BASINDUSTRIER

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,1582*** -0,1227***
DPO -0,07385*** -0,0347
DSO -0,0288 		0,0054
GEARING -0,0311*** -0,0321*** -0,0338***
LNNS 	4,7378*** 	5,4916*** 		5,6784***

R-squared 0,6096 0,6640 0,5721 0,6390 0,5648 0,6371
Adjusted R-squared 0,5292 0,5929 0,4839 0,5627 0,4751 0,5603
Durbin-Watson stat 1,5140 1,6129 1,4920 1,5683 1,4605 1,5631
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0860*** -0,0640***
DPO -0,0659*** -0,0391**
DSO -0,0145 -0,0026
GEARING -0,0669*** -0,0721*** -0,0737***
LNNS 	1,3460 	2,2764*** 	2,8729***

R-squared 0,5775 0,6093 0,5521 0,5963 0,5375 0,5196
Adjusted R-squared 0,4858 0,5219 0,4549 0,5059 0,4372 0,5001
Durbin-Watson stat 1,9599 2,0044 1,8791 1,9519 1,8871 1,9742
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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i dessa modeller gällande storlekens inverkan på lönsamheten kan bero på samplets 
storlek och kunde undersökas närmare i en fortsatt forskning. I kombination med de 
övriga komponenterna finns ett signifikant samband mellan företagets storlek och 
lönsamheten.  Resultaten som presenterats skiljer sig mellan stora och små företag och 
därmed kan hypotesen H6 accepteras. Autokorrelationen ligger på en mycket låg nivå 
för samplet för små företag och en aning högre för stora företag, men kan trots detta 
anses ligga på en god nivå. Förklaringsgraden vid inkluderande av kontrollvariablerna 
ligger mellan 0,52 och 0,66 vilket kan anses vara tillräckligt hög för att modellerna skall 
kunna accepteras. 

5.4.2 Förädling och tillverkning 

Tabell 21 presenterar resultaten av Modell 1 och 2 för branschgruppen förädling och 
tillverkning. Dessa resultat visar att det finns ett signifikant samband mellan CCC och 
företagets lönsamhet. Sambandet är signifikant även vid inkludering av 
kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek för båda samplen. På basis av dessa 
resultat kan den första hypotesen H1, accepteras både för stora och små företag. 
Kontrollvariabeln storlek utgör en signifikant variabel endast i små företag, medan 
skuldsättningsgraden är signifikant i båda samplen. Hypoteserna H4 och H5 kan alltså 
accepteras för små företag för branschgruppen förädling och tillverkning, medan endast 
hypotesen H4 kan accepteras för stora företag. En jämförelse av samplen för Modell 1 
visar även att det finns en liten skillnad i hur stor effekt CCC har på lönsamheten, vilket 
betyder att hypotesen H6 kan accepteras för denna branschgrupp. 

Tabell 21 Regressionsanalys Modell 1 och 2 för gruppen förädling och tillverkning 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för stora och små 
företagen inom branschgruppen förädling och tillverkning. 

 

FÖRÄDLING OCH TILLVERKNING

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
CCC -0,0236*** -0,0211*** -0,0205*** -0,0176***
GEARING -0,0380*** -0,0539***
LNNS 		1,1096 		2,4692***

R-squared 0,7091 0,7386 0,6768 0,7115
Adjusted R-squared 0,655 0,6989 0,6154 0,6566
Durbin-Watson stat 1,4303 1,4610 1,5810 1,6142

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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Durbin-Watson värdet för stora företag indikerar att det finns en viss autokorrelation i 
variablerna. Värdet för små företag ligger däremot på en god nivå. Värdet för justerat r2 
visar att modellernas förklaringsgrad ligger på en acceptabel nivå och modellerna kan 
anses fungera.  

Resultaten från Modell 3a-3c och 4a-4c för branschgruppen förädling och tillverkning 
visar att kassacykelns samtliga komponenter utgör signifikanta variabler. Detta resultat 
framgår av Tabell 22 nedan. Av tabellen framgår även att resultaten för Modell 3a-3c 
indikerar att DIO har störst effekt på lönsamheten och DSO har lägst effekt, vilket gäller 
för både stora och små företag. På basis av dessa resultat kan hypotesen H2 accepteras 
för både stora och små företag i branschgruppen förädling och tillverkning. I Modell 3a 
utgör storlek ingen signifikant variabel, medan Modell 2 visade på ett signifikant 
samband.  

Tabell 22 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c för gruppen förädling och  
tillverkning 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
stora och små företagen inom branschgruppen förädling och tillverkning. 

 

Av resultaten för Modell 4a framkommer att av de inkluderade oberoende variablerna 
har DIO störst effekt på lönsamheten i både stora och små företag. I Modell 4b har den 
oberoende variabeln DPO en större effekt på lönsamheten än kontrollvariablerna i stora 

FÖRÄDLING OCH TILLVERKNING

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,1273*** -0,1152***
DPO -0,0550*** -0,0407***
DSO -0,0214*** -0,0136***
GEARING -0,0354*** -0,0370*** -0,0380***
LNNS 		0,2586 	1,1783*** 		1,2728***

R-squared 0,7290 0,7538 0,7120 0,7396 0,7076 0,7370
Adjusted R-squared 0,6788 0,7079 0,6585 0,6911 0,6533 0,6880
Durbin-Watson stat 1,4675 1,4961 1,4199 1,4454 1,4222 1,4500
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0979*** -0,0833***
DPO -0,0649*** -0,04733***
DSO -0,0132*** -0,0090**
GEARING -0,0506*** -0,0518*** -0,0539***
LNNS 		1,9511*** 	2,2623*** 	2,5394***

R-squared 0,6999 0,7275 0,6839 0,7144 0,6741 0,7093
Adjusted R-squared 0,6429 0,6756 0,6239 0,6600 0,6122 0,6539
Durbin-Watson stat 1,5868 1,6295 1,5818 1,6110 1,5714 1,6023
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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företag. I samplet för små företag utgör däremot skuldsättningsgraden den oberoende 
variabel som har störst effekt på lönsamheten. I Modell 4c kan man på basis av resultaten 
dra slutsatsen att i små företag har DSO lägst effekt av alla oberoende variabler, medan 
i stora företag har DSO högre effekt än storlek men mindre än skuldsättningsgraden. 
Modellernas förklaringsvärden ligger på goda nivåer och slutsatser kan dras på basis av 
resultaten. Durbin-Watson värdet ligger även på en acceptabel nivå kring 2, vilket 
innebär att ingen större autokorrelation förekommer bland variablerna. 

5.4.3 Konsumenthandel 

Resultaten för branschgruppen konsumenthandel presenteras i Tabell 23 och Tabell 24 
nedan. Tabell 23 presenterar resultaten från Modell 1 och 2 för stora och små företag och 
dessa resultat visar att det inte finns ett signifikant samband mellan CCC och 
lönsamheten i stora företag. I små företag är detta samband däremot signifikant och i 
linje med den tidigare forskningen. Den första hypotesen, H1, kan alltså endast 
accepteras för små företag, medan hypotesen förkastas för stora företag. I samband med 
detta konstaterande kan vi även dra slutsatsen att det finns skillnader i sambandet 
beroende på företagets storlek och därmed kan hypotesen H6 även accepteras.  

Tabell 23 Regressionsanalys Modell 1 och 2 för gruppen konsumenthandel 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för stora och små 
företagen inom branschgruppen konsumenthandel. 

 

Kontrollvariablernas samband med lönsamheten är signifikanta för både stora och små 
företag för branschgruppen konsumenthandel. I de små företagen där CCC utgör en 
signifikant variabel har dock både skuldsättningsgraden och storleken en större inverkan 
på lönsamheten än CCC. På basis av dessa resultat kan därmed hypoteserna H4 och H5 
accepteras för dessa sampel. Förklaringsgraden ligger på goda nivåer för samtliga 
modeller, medan värdet för autokorrelation är ganska lågt för stora företag. Eftersom 

KONSUMENTHANDEL

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
CCC -0,0146 -0,0120 -0,0159** -0,0182**
GEARING -0,3433*** -0,0488***
LNNS 		1,1125** 		3,6130***

R-squared 0,7711 0,7986 0,6006 0,6364
Adjusted R-squared 0,7293 0,7611 0,5248 0,5656
Durbin-Watson stat 1,3050 1,3341 1,7158 1,7451

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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variablernas tidigare värden för stora företag påverkar de kommande värden i en relativt 
hög grad kan inga säkra slutsatser dras på basis av denna modell.  

Av Tabell 24 framgår forskningsresultaten av Modell 3a-3c och 4a-4c för 
branschgruppen konsumenthandel. Resultaten i Modell 3a-3c visar att DIO har störst 
effekt på lönsamheten av kassacykelns komponenter. I stora företag utgör samtliga 
komponenter signifikanta variabler, även vid inkluderande av kontrollvariablerna. I 
samplet för små företag är däremot DIO den enda komponenten som utgör en signifikant 
variabel när man inkluderar kontrollvariablerna. Hypoteserna H2 och H6 kan därmed 
accepteras eftersom resultaten indikerar att komponenterna har olika stor effekt på 
lönsamheten samt att det finns skillnader mellan samplen för stora och små företag. 
Durbin-Watson värdet för små företag är, liksom för Modell 1 och 2, på en god nivå. 
Adjusted r2 är också på en mycket god nivå i samtliga modeller, men lämnar rum för 
övriga faktorer som inte inkluderats i dessa modeller.  

Tabell 24 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c för gruppen konsument- 
handel 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
stora och små företagen inom branschgruppen konsumenthandel. 

 

KONSUMENTHANDEL

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0632*** -0,04672**
DPO -0,0363** -0,0313**
DSO -0,0493*** -0,0476***
GEARING -0,0338*** -0,0341*** -0,0343***
LNNS 	0,8906* 	1,0918** 	1,1293**

R-squared 0,7738 0,8000 0,7726 0,7998 0,7732 0,8007
Adjusted R-squared 0,7326 0,7663 0,7311 0,7625 0,7318 0,7636
Durbin-Watson stat 1,2925 1,3251 1,3036 1,3298 1,3248 1,3610
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0723*** -0,053***
DPO -0,0370** -0,0139
DSO -0,0041 -0,0025
GEARING -0,0461*** -0,0457*** -0,0467***
LNNS 	3,0751*** 	3,6625*** 	3,7502***

R-squared 0,6102 0,6390 0,6012 0,6334 0,5981 0,6330
Adjusted R-squared 0,5362 0,5688 0,5254 0,5620 0,5217 0,5615
Durbin-Watson stat 1,7602 1,7850 1,7570 1,7552 1,7173 1,7388
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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5.4.4 Samhällsnyttiga företag 

Till branschgruppen samhällsnyttiga företag hör i denna avhandling försörjning av el, 
gas, värme och kyla samt vattenförsörjning. Strukturen i dessa typer av företag skiljer sig 
till stora delar från övriga branschgrupperingar och kan ha en stark koppling till 
resultaten för Modell 1 och 2 som presenteras i Tabell 25. Forskningsresultaten visar att 
det inte finns något signifikant samband mellan CCC och företagets lönsamhet, vilket 
kan konstateras bero på företagens struktur och uppbyggnad. Skuldsättningsgraden är 
den enda oberoende variabeln i dessa modeller vars samband med lönsamheten är 
signifikant. Hypoteserna H1 och H5 kan alltså på basis av dessa resultat förkastas för 
denna branschgrupp, medan hypotesen H5 kan accepteras. Eftersom endast 
skuldsättningsgraden är signifikant, kan inga slutsatser dras gällande skillnader mellan 
stora och små företag. 

Tabell 25 Regressionsanalys Modell 1 och 2 för gruppen samhällsnyttiga företag 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 1 och 2 för stora och små 
företagen inom branschgruppen samhällsnyttiga företag. 

 

Eftersom endast en av de oberoende variablerna konstaterades vara signifikant är det 
enligt förväntan att förklaringsgraden är relativt låg. För små företag ligger den på 0,67 
och för små företag på 0,41. Förklaringsgraden är alltså på en acceptabel nivå för båda 
samplen och modellen kan anses fungera. Autokorrelationen däremot är på en mycket 
god nivå. 

Tabell 26 visar resultaten för Modell 3a-3c och 4a-4c för branschgruppen 
samhällsnyttiga företag. Gällande stora företag är resultaten i enlighet med de tidigare 
samplen och DIO har den största inverkan på lönsamheten av komponenterna. DPO 
utgör för detta sampel även en signifikant variabel men skuldsättningsgraden har en 
aningen större effekt på lönsamheten. DSO har inget signifikant samband med 

SAMHÄLLSNYTTIGA FÖRETAG

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
CCC -0,0107 -0,0073 -0,0018 -0,0015
GEARING -0,0300*** -0,037***
LNNS 		0,8240 		0,4791

R-squared 0,4752 0,5048 0,6348 0,6680
Adjusted R-squared 0,3779 0,4105 0,5626 0,5993
Durbin-Watson stat 1,6546 1,6504 1,9049 1,9562

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel
Stora företag Små företag
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lönsamheten. För små företag är DPO däremot den enda variabel vars samband med 
lönsamheten är signifikant. I Modell 4b ser man att denna variabel är marginellt högre 
än skuldsättningsgraden som är den andra signifikanta variabeln i modellen.  

Tabell 26 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c för gruppen  
samhällsnyttiga företag 
Tabellen visar forskningsresultatet av regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c för 
stora och små företagen inom branschgruppen samhällsnyttiga företag. 

 

I linje med Modell 1 och 2 är förklaringsgraden för modellerna i Tabell 26 lägre för stora 
företag, men ligger på en acceptabel nivå. Förklaringsgraden för små företag ligger 
däremot på en högre nivå och slutsatser kan dras baserat på modellerna för båda 
samplen. Autokorrelationen ligger på en god nivå i båda samplen. 

5.4.5 Service och tjänster 

Tabell 27 nedan visar forskningsresultaten av Modell 1 och 2 för branschgruppen service 
och tjänster. Denna tabell visar att det inte finns något signifikant samband mellan CCC 
och lönsamheten, vilket inte är i linje med den tidigare forskningen. På basis av detta 
resultat kan den första hypotesen H1 förkastas. Kontrollvariablerna skuldsättningsgrad 
och storlek visar sig däremot ha signifikanta samband med lönsamheten och 
hypoteserna H4 och H5 kan därmed accepteras. Förklaringsgraden för modellerna ligger 
mellan 0,60 och 0,71, för båda samplen medan autokorrelationen är högre för stora 

SAMHÄLLSNYTTIGA FÖRETAG

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0890*** -0,0754***
DPO -0,0308** -0,0227*
DSO -0,0175 -0,0100
GEARING -0,0277*** -0,0286*** -0,0293***
LNNS 	0,2628 	0,7579 	0,7710

R-squared 0,4892 0,5142 0,4803 0,5077 0,4760 0,5048
Adjusted R-squared 0,3945 0,4217 0,3840 0,4139 0,3789 0,4105
Durbin-Watson stat 1,6513 1,6456 1,6738 1,6642 1,6568 1,6525
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0277 -0,0179
DPO -0,0462** -0,0370**
DSO -0,0037 	0,0010
GEARING -0,0365*** -0,0326*** -0,0372***
LNNS 	0,3201 -0,3330 	0,5072

R-squared 0,6369 0,6687 0,6476 0,6740 0,6349 0,6679
Adjusted R-squared 0,5651 0,6002 0,5579 0,6066 0,5627 0,5992
Durbin-Watson stat 1,9101 1,9660 1,8931 1,9544 1,9053 1,9558
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel Stora bolag

Variabel Små bolag
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företag än för små. Den högre autokorrelationen bland stora företag har noterats i 
flertalet sampel i denna undersökning och kan bland annat bero på samplens storlek. 
För små företag är autokorrelationen däremot relativt liten. 

 

Tabell 27 Regressionsanalys Modell 1 och 2 för gruppen service och tjänster 
Tabellen visar forskningsresultatet från regressionsmodellerna 1 och 2 för stora och små 
företagen inom branschgruppen service och tjänster. 

 

Forskningsresultaten av Modell 3a-3c och 4a-4c för branschgruppen service och tjänster 
presenteras i Tabell 28. Resultaten visar att för stora företag är samtliga komponenter 
signifikanta, även när man inkluderar kontrollvariablerna. Till skillnad från majoriteten 
av samplen som undersökts har alltså även DSO ett signifikant samband med 
lönsamheten. Av komponenterna är DIO den variabel som har störst effekt på 
lönsamheten, medan DSO har lägst effekt. På basis av detta resultat kan hypotesen H2 
accepteras. I samplet för stora företag har samtliga av kassacykelns komponenter den 
största effekten av de inkluderade oberoende variablerna i modellerna. 
Förklaringsgraden för detta sampel ligger även på en god nivå och därmed kan 
konstateras att även om CCC inte utgör en signifikant variabel så har komponenterna 
enskilt en signifikant inverkan på lönsamheten. Eftersom CCC består av komponenterna 
i modellerna i Tabell 28 kunde detta samband undersökas vidare för service och tjänster. 

Resultaten för små företag skiljer sig från stora företag genom att DPO har den största 
effekten på lönsamheten av komponenterna. Skuldsättningsgraden är den variabel vars 
effekt på lönsamheten är störst i samtliga modeller för små företag. De avvikande 
resultaten från övriga sampel, som testats i denna undersökning, beror bland annat på 
företagens art och struktur. Med tanke på att speciellt små service- och tjänsteföretag 
sällan har stora lager är det logiskt att denna komponent inte har störst effekt på 
lönsamheten. Eftersom skillnader mellan komponenternas inverkan har konstaterats 

SERVICE OCH TJÄNSTER

Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2
CCC -0,0040 -0,0089 		0,0098 		0,0055
GEARING -0,0274*** -0,0500***
LNNS 		2,0021*** 		3,1476***

R-squared 0,6910 0,7144 0,6019 0,6355
Adjusted R-squared 0,6277 0,6551 0,5272 0,5666
Durbin-Watson stat 1,4009 1,3768 1,7266 1,7598

***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel
Stora företag Små företag
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även för detta sampel, kan hypotesen H2 accepteras. Diskussionerna gällande stora och 
små företag har även visat på skillnader mellan dessa sampel, vilket betyder att även 
hypotesen H6 kan accepteras. 

Tabell 28 Regressionsanalys Modell 3a, 3b,3c och 4a, 4b, 4c för gruppen service 
och tjänster 
Tabellen visar forskningsresultatet från regressionsmodellerna 3a, 3b, 3c och 4a, 4b, 4c 
för stora och små företagen inom branschgruppen service och tjänster. 

 

Modellernas förklaringsgrader som presenteras i Tabell 28 ligger på mycket goda nivåer 
för både stora och små företag. Således kan antaganden göras och slutsatser dras på basis 
av modellerna. Durbin-Watson värdet varierar en del mellan stora och små företag och 
som i diskussionen gällande samhällsnyttiga företag ligger värdet för stora företag på en 
något lägre nivå. Detta betyder att det finns en del autokorrelation bland de stora 
företagen, medan värdet för små företag ligger på en acceptabel nivå. 

5.4.6 Känslighetsanalys 

För att undersöka de använda regressionsmodellernas robusthet har en 
känslighetsanalys utförts. I känslighetsanalysen används avkastningen på eget kapital 
(ROE) som beroende variabel. Detta mått på lönsamheten används i 
känslighetsanalyserna som beroende variabel, eftersom det inte inkluderar företagets 
totala tillgångar. Anläggningstillgångarnas storlek kommer alltså inte att påverka 

SERVICE OCH TJÄNSTER

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0774*** -0,0833***
DPO -0,0530*** -0,0453***
DSO -0,0399*** -0,0372***
GEARING -0,0275*** -0,0265*** -0,0273***
LNNS 	1,9767*** 	1,5576*** 	1,6291***

R-squared 0,6932 0,7166 0,6987 0,7194 0,6963 0,7185
Adjusted R-squared 0,6304 0,6578 0,6370 0,6613 0,6341 0,6601
Durbin-Watson stat 1,3955 1,3756 1,4117 1,3932 1,4031 1,3842
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Modell 3a Modell 4a Modell 3b Modell 4b Modell 3c Modell 4c
DIO -0,0189 -0,0240*
DPO -0,0588*** -0,0445***
DSO -0,0149** -0,0143**
GEARING -0,0501*** -0,0484*** -0,0502***
LNNS 	3,1731*** 	2,8378*** 	3,1046***

R-squared 0,6017 0,6362 0,6107 0,6406 0,6023 0,6363
Adjusted R-squared 0,5270 0,5673 0,5376 0,5726 0,5276 0,5675
Durbin-Watson stat 1,7247 1,7631 1,7531 1,7848 1,7299 1,7686
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel Stora bolag

Variabel Små bolag
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nyckeltalet och lönsamheten blir inte lidande i företag vars verksamhet är beroende av 
stora investeringar i dessa tillgångar. Känslighetsanalyserna utförs på hela samplet och 
inga indelningar i geografiska områden eller branscher görs.  

Resultaten från känslighetsanalyserna för Modell 1 och 2 visar att inga stora skillnader 
förekommer mellan regressionerna med de olika beroende variablerna. De oberoende 
variablerna har samma riktning i båda känslighetsanalyserna och i de ursprungliga 
modellerna. Signifikansnivåerna för de oberoende variablerna ligger även på samma 
nivåer. Känslighetsanalyserna för Modell 1 och 2 indikerar alltså att den använda 
oberoende variabeln ger en rättvisande bild av företagets lönsamhet och de använda 
modellerna kan anses robusta. Bland modellerna 3a-3c finns en del skillnader mellan 
resultaten för komponenternas inverkan, men riktningen av effekten är densamma i de 
ursprungliga analyserna och känslighetsanalyserna. Känslighetsanalyserna visar att 
användningen av ROE ger komponenterna en starkare effekt på lönsamheten men DIO 
har starkast effekt och DSO lägst effekt vid användningen av de båda beroende 
variablerna.  

Förklaringsgraden och Durbin-Watson värden ligger på samma nivåer för både de 
ursprungliga modellerna och känslighetsanalyserna. Modellerna 3a-3c kan därmed även 
anses robusta. För modellerna 4a-4c visar tabellen i Bilaga 2 att även riktningen för 
samtliga oberoende variabler är densamma oavsett om man inkluderar ROA eller ROE 
som beroende variabel i regressionen. Skillnaderna mellan de ursprungliga modellerna 
4a-4c och känslighetsanalyserna gäller främst storlekens inverkan. Vid användning av 
ROE som oberoende variabel har storleken en signifikant större inverkan på 
lönsamheten än vid användningen av ROA som beroende variabel. Trots att det finns en 
del skillnader mellan de ursprungliga modellerna och känslighetsanalyserna har samma 
variabler störst och minst effekt i båda regressionerna för modellerna 4a-4c. Modellerna 
4a-4c kan alltså konstateras vara robusta liksom även de övriga modellerna. 

Genom känslighetsanalyserna kan konstateras att de använda modellerna är robusta och 
slutresultaten skulle bli desamma även om man använde ROE som beroende variabel i 
stället för ROA som användes i de ursprungliga modellerna. En del skillnader 
konstaterades mellan de ursprungliga modellerna och känslighetsanalyserna. 
Ordningen av de oberoende variablernas effekt på lönsamheten är densamma i samtliga 
regressioner oavsett vilken beroende variabel som användes.  
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5.5 Sammanfattning av hypotetsprövning 

Forskningsresultaten för de olika samplen har diskuterats i underkapitlen ovan och med 
dessa diskussioner som grund kan man konstatera att resultaten för de olika samplen 
skiljer sig en hel del. En del av resultaten är i linje med den tidigare forskningen, medan 
resultaten för andra sampel inte är det. På basis av de diskuterade resultaten kan 
konstateras att det finns skillnader i resultaten mellan olika geografiska områden i fråga 
om huruvida sambandet mellan CCC och lönsamheten är signifikant eller inte. Därmed 
kan hypotes H7 accepteras. En fortsatt forskning kunde undersöka vad dessa skillnader 
beror på, eftersom den geografiska lokaliseringen endast representerar huvudkontorens 
lokalisering. Det finns även skillnader i forskningsresultaten mellan de olika 
branscherna. Även här är en del av resultaten i enlighet med den tidigare forskningen, 
medan andra inte är det. Bland annat resultaten för grupperna samhällsnyttiga företag 
samt service och tjänster visar att det inte finns något signifikant samband mellan 
rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten, vilket inte är i linje med den 
tidigare forskningen. Dessa resultat kan, som ovan diskuterades, bland annat bero på 
företagens art och struktur. En sammanfattning över huruvida hypoteserna för de olika 
samplen förkastats eller accepterats framgår av Bilaga 1. 
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6 KONKLUSION 

Avhandlingens sista kapitel kommer kort att redogöra för forskningens metod samt 
diskutera huruvida undersökningens resultat är i linje med den tidigare forskningen. 
Avhandlingens kontribution till den tidigare forskningen diskuteras även i detta kapitel 
som avslutas med begränsningar samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Diskussion 

Syftet med avhandlingen var att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan 
effektiviteten av företagets rörelsekapitalförvaltning och lönsamheten samt om 
kontrollvariablerna skuldsättningsgrad och storlek har en inverkan på lönsamheten. 
Branschens, geografiska lokaliseringens och storlekens inverkan på sambandet har även 
undersökts genom olika sampel. Undersökningens och syftets relevans diskuterades i 
inledningen och trots otaliga undersökningar har de i avhandlingen inkluderade 
variablerna inte använts i denna form i någon tidigare undersökning som innefattar ett 
större geografiskt område inom Europa. Ämnet är fortfarande relevant idag även om de 
första studierna utfördes så tidigt som i början av 1970-talet, eftersom rörelsekapitalet 
ännu idag är en ytterst viktig del för företagen. Genom en effektivare 
rörelsekapitalförvaltning kan företaget förbättra sin likviditet som ger bättre 
förutsättningar och möjligheter till investeringar som genererar tillväxt och lönsamhet. 
Detta kan i sin tur öka möjligheterna för en fortsatt verksamhet. Det har blivit vanligare 
att externa parter använder just rörelsekapitalet som kovenant vid till exempel extern 
finansiering. För att förbättra verksamhetens lönsamhet och effektivitet krävs att 
speciellt företag med begränsade resurser kan identifiera vad företaget ska investera i för 
att uppnå största möjliga förbättring och därmed krävs kunskap gällande de inverkande 
faktorerna. 

Avhandlingens sampel har begränsats till börsnoterade bolag, eftersom tillgängligheten 
till data är större för dessa än för onoterade företag. Det totala samplet består av 2 269 
företag för perioden 2012–2018, vilket ger ett totalt antal observationer på 15 883. För 
att minska risken för missvisande resultat har en del branscher, såsom 
finansieringsbolag, försäkringsbolag, militära och offentliga bolag och en del andra 
branscher eliminerats från samplet, eftersom marknaden och verksamheten för dessa 
skiljer sig markant från övriga branscher. Även observationer som innehåller 
extremvärden har eliminerats från samplet.  
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För att möjliggöra undersökningen har samplet delats in i olika mindre sampel på basis 
av fyra geografiska områden och en branschindelning. Genom att dela in Europa i de fyra 
delområdena: Norden, Östeuropa, Västeuropa och Sydeuropa har skillnader mellan 
dessa undersökts. Resultaten som presenterats i kapitel 5 visar att det finns en hel del 
skillnader mellan de olika samplen. Den deskriptiva statistiken för kassacykeln visar att 
Sydeuropa har den överlägset längsta kassacykeln av alla geografiska områden. Som 
diskuterades i kapitel 5.1 kan detta bero på betalningsbeteendet och att den allmänna 
längden på betalningar är mycket längre än i till exempel Västeuropa vars genomsnittliga 
kassacykel är kortast. Även om längden på kassacykeln i Östeuropa är på samma nivå 
som i Norden och Västeuropa är den genomsnittliga lagringstiden i snitt 5,6 dagar längre 
i Östeuropa. I undersökningen har majoriteten av studierna visat att av kassacykelns 
komponenter så har just lagringstiden störst effekt på lönsamheten. Detta tyder på att 
de östeuropeiska företagen kunde ha bra möjligheter att höja på lönsamheten genom 
förbättringar i lagerhanteringen. Den långa lagringstiden i Östeuropa kan bland annat 
bero på den outvecklade infrastrukturen som kan leda till utmaningar gällande transport 
och logistik. Den tunga byråkratin som finns i majoriteten av de östeuropeiska länderna 
kan även vara en bidragande faktor till de längre lagringstiderna eftersom handeln med 
utländska parter försvåras. Därmed kan företagen tvingas hålla större lager för att inte 
försäljningen ska påverkas. I samtliga områden utgör den genomsnittliga 
betalningstiden av kundfordringar den komponent som har lägst inverkan på 
lönsamheten. Detta betyder att företagen erbjuder bättre och längre betalningsvillkor till 
sina kunder än vad deras egna leverantörer erbjuder.  

Resultaten från regressionsanalyserna visar ett negativt samband mellan kassacykeln 
och lönsamheten, detta tyder på att en kortare kassacykel har en positiv effekt på 
lönsamheten. På samma sätt som för kassacykeln har även delkomponenten DIO ett 
negativt samband med lönsamheten. En kortare lagringstid kan ge en ökad lönsamhet. 
Detta samband kan bland annat bero på att ju snabbare företagets 
lageromsättningshastighet är desto lägre kommer lagerhanteringskostnaderna att vara. 
Som diskuterats i kapitel 2.1.3 resulterar ett stort lager i en större risk eftersom det inte 
finns några garantier på att varorna kommer säljas och ökar därmed risken för ökade 
kostnader för inkuranta varor. Resultaten gällande lagringstidens effekt och riktning är 
alltså enligt förväntan. På basen av tidigare forskning och övrig litteratur är förväntan att 
sambandet mellan DPO och lönsamheten skall vara positivt. En längre betalningstid till 
leverantörerna borde alltså ha en positiv effekt på lönsamheten, eftersom företaget 
behöver en mindre mängd rörelsekapital för att finansiera verksamheten. Resultaten i 
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undersökningen visar däremot på det motsatta, sambandet mellan DPO och 
lönsamheten är negativ. En orsak till ett längre DPO kan även vara att företaget inte har 
tillräckligt med resurser för att betala skulderna i tid. Resultatet gällande riktningen för 
sambandet mellan DPO och lönsamheten kan till vissa delar bero på detta. 
Betalningstiden till leverantörerna kommer i dylika fall att vara längre trots att 
lönsamheten kan vara lägre. En annan orsak kan vara att företag som har tillräckliga 
resurser för att betala skulderna innan förfallodatum kan beroende på 
betalningsvillkoren erhålla andra förmåner såsom kassarabatter. Det negativa 
sambandet kan alltså motiveras med att lönsamma företag betalar sina skulder tidigare 
än företag vars lönsamhet är lägre, trots att förväntningarna var att riktningen för 
sambandet skulle vara positivt. Sambandet mellan kassacykelns sista komponent DSO 
och lönsamheten förväntades vara negativt, eftersom kortare betalningstider från 
kunderna ger företaget bättre möjligheter att finansiera sin operativa verksamhet med 
rörelsekapital. Regressionsanalyserna gällande detta samband visar att resultaten är i 
enlighet med förväntan.  

I hypotetsprövningen konstaterades att lagringstiden har den största effekten på 
lönsamheten, vilket är i enlighet med den tidigare forskningen. Kundfordringarnas 
genomsnittliga betalningstid utgjorde däremot i majoriteten av samplen den komponent 
med lägst effekt på lönsamheten om sambandet ens var signifikant. Resultaten från 
undersökningen visar därmed att leverantörsskuldernas betalningstid har en större 
effekt på lönsamheten än kundfordringarnas. Detta indikerar att bättre betalningsvillkor 
för leverantörsskulderna kan ha en positiv inverkan på företagets lönsamhet. I samplet 
för branschen konsumenthandel utgjorde däremot DPO den variabel med lägst inverkan. 
Detta var även det enda sampel där DSO inte var den komponent vars effekt på 
lönsamheten var lägst av kassacykelns komponenter. Det avvikande resultatet i 
jämförelse med de övriga branschgrupperna kunde undersökas närmare i en fortsatt 
forskning. På basen av resultaten från denna undersökning kan inga orsaker identifieras. 

Den tidigare forskningen har kommit till att DIO och DSO har störst effekt på 
lönsamheten. Detta betyder att kundfordringarnas svaga effekt på lönsamheten inte är i 
enlighet med den tidigare forskningen. Skillnaderna mellan resultaten kan bero på att 
denna studie är utförd på ett bredare sampel medan den tidigare forskningen fokuserat 
på enskilda länder. En stor del av den tidigare forskningen är baserad på data för företag 
från perioden innan och under finanskrisen och endast ett fåtal nyare undersökningar 
har utförts. Den tidsmässiga skillnaden mellan studierna kan även ha en viss inverkan 
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på forskningsresultatens olikheter. I och med den turbulenta situationen på den 
finansiella marknaden blev företagen mera medvetna om rörelsekapitalets signifikans 
och externa finansiärer ställde allt högre krav på företagen. Små förbättringar inom 
företagets operativa verksamhet kunde leda till en effektivare användning av 
rörelsekapitalet och företagens likviditet förbättras. Eftersom det kan ha skett 
förändringar i tankesättet kring betalningskrav och i betalningsbeteendet kan det även 
ha skett skillnader i sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och 
lönsamheten. 

För majoriteten av samplen kunde på basis av forskningsresultaten konstateras att det 
finns ett signifikant samband mellan rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och 
företagets lönsamhet. I små nordiska och stora östeuropeiska företag visade 
undersökningen däremot att detta samband inte är signifikant, medan de oberoende 
variablerna storlek och skuldsättningsgrad visade sig vara signifikanta. Detta resultat 
visade sig hålla även i en del av branschgrupperingarna, bland annat för service och 
tjänster samt samhällsnyttiga företag. Dessa resultat är alltså inte i enlighet med den 
tidigare forskningen och orsakerna till dessa skillnader kunde undersökas ytterligare i 
fortsatt forskning. I majoriteten av samplen visade sig däremot kontrollvariablerna vara 
signifikanta och även ha en större effekt på lönsamheten än kassacykeln eller de 
inkluderade komponenterna. Eftersom förklaringsgraden i en del av modellerna visade 
sig vara relativt låg, kan man konstatera att det även kan finnas ytterligare faktorer som 
har en större effekt på lönsamheten än de variabler som inkluderats i modellerna. 
Känslighetsanalyserna visar dock att de använda modellerna är robusta och 
forskningsresultatet och slutsatser baserade på dessa skulle bli desamma oavsett om 
man använder ROA eller ROE som beroende variabel.  

6.2 Kontribution 

Ett första syfte med avhandlingen var att ta reda på huruvida företagets bransch, 
geografiska lokalisering och storlek har en inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten. Den tidigare forskningen har främst 
fokuserat på sambandet i enskilda specifika länder medan denna avhandling undersöker 
huruvida det finns skillnader i sambandet mellan olika geografiska områden. Den 
tidigare forskningen har främst fokuserat på enskilda branscher och geografiska 
områden. Avhandlingens kontribution till den befintliga forskningen är att samplet är 
baserat på ett större geografiskt område samt inkluderar flertalet branscher. Genom att 
jämföra resultaten från modellerna i de olika branscherna och geografiska områdena kan 
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man identifiera skillnader i sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningen och 
lönsamheten. Den tidigare forskningen har diskuterat skillnader i kassacykelns längd 
mellan olika branscher, men en studie där branschens inverkan på sambandet mellan 
rörelsekapitalförvaltningen och lönsamheten saknas. 

6.3 Begränsningar 

Från avhandlingens sampel har samtliga företag för vilka data saknas för tidsperioden 
eliminerats, vilket även betyder att de företag som ingår i samplet har drivit sin 
verksamhet under hela perioden. Detta betyder att företag som gått i konkurs eller valt 
att avsluta sin verksamhet inte ingår i samplet, dvs. att svaga och ostabila företag 
eliminerats medan de starka och stabila företagen har undersökts. Företag som ligger på 
gränsen till konkurs kan till vissa delar ha en mycket annorlunda rörelsekapitalstruktur 
i jämförelse mot friska och stabila företag. Denna begränsning i samplet kan ha en viss 
inverkan på sambandet som undersöks och kunde vid inkludering leda till ändrade 
forskningsresultatet. Eftersom undersökningens resultat ändå långt är i linje med den 
tidigare forskningen kan antas att denna eliminering inte har haft en signifikant inverkan 
på resultatet. Samplet består även endast av börsnoterade företag, vilka ofta har bättre 
övervakning från både ägare, allmänheten och andra externa parter. Detta kan i sin tur 
betyda att de börsnoterade företagen är mera intresserade av en optimerad lönsamhet 
genom en effektivare rörelsekapitalförvaltning än privatägda företag. 

Samtliga modeller för regressionerna har utförts med sampel bestående av olika 
geografiska områden. Europa har delats in i fyra områden som har analyserats separat. 
Dessa utgör av Norden, Östeuropa, Västeuropa och Sydeuropa. I analysen konstaterades 
att det finns skillnader i majoriteten av de undersökta sambanden beroende på var 
företaget finns lokaliserat. Dock kan man inte dra för stora slutsatser baserat på dessa 
resultat, eftersom den geografiska lokaliseringen som har använts i undersökningen 
endast baserar sig på lokaliseringen av företagets huvudkontor. I denna diskussion ska 
man även komma ihåg att det inte är själva lokaliseringen som inverkar på sambandet 
utan troligtvis mikro- och makroekonomiska effekter tillsammans med kulturella och 
sociala aspekter som utgör grunden till skillnaderna.  

I undersökningen ingår endast kassacykel, skuldsättningsgrad och storlek som 
oberoende variabler, men som förklaringsgraden i regressionsanalysen visar så förklarar 
dessa oberoende variabler inte lönsamheten till fullo. Detta betyder att det kan finnas 
alternativa variabler som har en större förklaringsgrad än de undersökta variablerna. 
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Eftersom branschen och den geografiska lokaliseringen inte inkluderas i modellerna som 
oberoende variabler kan man inte dra slutsatser gällande skillnaderna i hur stor effekten 
är. Vid användning av skilda sampel kan man endast föra diskussioner om huruvida 
sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna är signifikanta 
eller inte för de olika samplen. På basis av dessa undersökningar kan man däremot få en 
överblick av huruvida branschen och den geografiska lokaliseringen har en inverkan på 
själva sambandet och inte endast om dessa har en inverkan på lönsamheten.  

6.4 Fortsatt forskning 

Som konstaterades i undersökningen finns en del skillnader mellan de geografiska 
områdena vilka diskuterades bero på mikro- och makroekonomiska effekter samt 
kulturella och sociala aspekter som skiljer sig mellan områdena.  I en fortsatt forskning 
kunde undersökas vilka ytterligare aspekter och faktorer som påverkar sambandet 
mellan rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten. Genom att identifiera 
vilka faktorer som har en signifikant inverkan på företagets lönsamhet i olika typer av 
ekonomier och branscher, kan företagen allokera sina resurser på ett bättre och mera 
lönsamt sätt. Gällande företagets bransch identifierades skillnader i sambandets 
signifikans i avhandlingen och dessa skillnader kunde undersökas närmare för att 
identifiera vad skillnaderna beror på. För att möjliggöra en så gott som optimal 
allokering av resurser för att öka lönsamheten är det av yttersta vikt att företagen kan 
identifiera de branschspecifika faktorer som har en positiv men även negativ effekt på 
lönsamheten. 

Denna avhandling inkluderade endast börsnoterade företag i samplet, vilket betyder att 
privata företag utelämnas. Familjeägda företag eller företag med endast ett fåtal ägare 
har inte samma press från ägarna att förbättra lönsamheten och generera mera kapital 
till aktieägarna. Genom att inkludera företagets ägarstruktur som variabel kunde 
skillnader mellan dessa analyseras. Eftersom denna studie har identifierat skillnader 
mellan de olika samplen skulle det även vara intressant att ta reda på huruvida det finns 
skillnader mellan privata och publika företag. 
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BILAGA 1 HYPOTETSPRÖVNING 

 

H1:  En effektivare rörelsekapitalförvaltning har en positiv inverkan på företagets lönsamhet

H2: Kassacykelns komponenter har olika stor inverkan på lönsamheten

H3: Företagets bransch har en inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningens 
        effektivitet och lönsamheten.

H4: Skuldsättningsgraden påverkar företagets lönsamhet.

H5: Företagets storlek har en inverkan på lönsamheten

H6: Företagets storlek har en inverkan på sambandet mellan rörelsekapitalförvaltningens 
       effektivitet och lönsamheten.

H7: Företagets geografiska lokalisering har en inverkan på sambandet mellan 
       rörelsekapitalförvaltningens effektivitet och lönsamheten.

Sampel H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
Norden stora a a - a a a -
Norden små f a - a a a -
Östeuropa stora f a - a a a -
Östeuropa små f a - a a a -
Västeuropa stora a a - a a a -
Västeuropa små a a - a a a -
Sydeuropa stora a a - a a a -
Sydeuropa små f a - a a a -
Basindustrier stora a a - a a a -
Basindustrier små a a - a a a -
Förädling och tillverkning stora a a - a a a -
Förädling och tillverkning små a a - f a a -
Konsumentindustri stora a a - a a a -
Konsumentindustri små a a - a a a -
Samhällsnyttiga företag stora f a - a a a -
Samhällsnyttiga företag små f a - f f a -
Service och tjänster stora f a - a a a -
Service och tjänster små f a - a a a -
Hela samplet a a a a a - a
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BILAGA 2 KÄNSLIGHETSANALYS 

 

Variabel ROE Modell 1

CCC -0,0401*** -0,0186***
GEARING
LNNS

R-squared 0,6165 0,6542
Adjusted R-squared 0,5518 0,5959
Durbin-Watson stat 1,5459 1,5240
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 2

CCC -0,0321*** -0,0149***
GEARING -0,0729*** -0,0452***
LNNS 5,3342*** 2,5600***

R-squared 0,6416 0,6907
Adjusted R-squared 0,5810 0,6385
Durbin-Watson stat 1,5598 1,5573
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 3a

DIO -0,1943*** -0,0960***
GEARING
LNNS

R-squared 0,6322 0,6714
Adjusted R-squared 0,5702 0,6160
Durbin-Watson stat 1,5600 1,5389
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 3b

DPO -0,1030*** -0,0588***
GEARING
LNNS

R-squared 0,6199 0,6604
Adjusted R-squared 0,5558 0,6031
Durbin-Watson stat 1,5497 1,5312
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 3c

DSO -0,0310*** -0,0185***
GEARING
LNNS

R-squared 0,6147 0,6530
Adjusted R-squared 0,5497 0,5945
Durbin-Watson stat 1,5420 1,5218
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.
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Variabel ROE Modell 4a

DIO -0,1608*** -0,0784***
GEARING -0,0686*** -0,0430***
LNNS 4,2537*** 2,0259***

R-squared 0,6518 0,7016
Adjusted R-squared 0,5930 0,6512
Durbin-Watson stat 1,5772 1,5773
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 4b

DPO -0,0701*** -0,0413***
GEARING -0,0702*** -0,0436***
LNNS 5,1043*** 2,3896***

R-squared 0,6425 0,6933
Adjusted R-squared 0,5822 0,6415
Durbin-Watson stat 1,5599 1,5599
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.

Variabel ROE Modell 4c

CCC -0,0176*** -0,0116***
GEARING -0,0725*** -0,0449***
LNNS 5,5205*** 2,6281

R-squared 0,6401 0,6896
Adjusted R-squared 0,5793 0,6372
Durbin-Watson stat 1,5539 1,5524
***,**,* p-värden  för signifikans på 0,01; 0,05; 0,10 nivå.


