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SAMMANFATTNING 
 

Ekonomiska problem kan ses som den främsta anledningen till att företag går i konkurs och 

startskottet är oftast förknippat med likviditetsbrist. Tidigare forskning om likviditetens 

betydelse är inte entydig. Empiriska resultat tyder snarare på att det kan finnas en avvägning 

mellan likviditet och lönsamhet. Denna studie avser att utveckla och testa teoretiska 

förklaringar för att visa vilket inflytande kassalikviditeten har för företagsprestationer. Studien 

syftar även till att utveckla en förståelse för vilka faktorer som i sin tur påverkar ett företags 

kassalikviditet. Empiriskt baseras studien därför dels på en kvantitativ del där data från 8 608 

aktiebolag i Norrbotten användes i syfte att analysera hur kassalikviditet påverkar 

företagsprestationer. Den andra delen är en kvalitativ analys baserad på intervjuer utförda på 

10 företagsledare. Syftet med den kvalitativa analysen är att ta reda på hur respondenterna ser 

på kassalikviditet och vilka faktorer som dem främst ser påverkar den. Resultat från 

regressionsanalyser visar på signifikanta samband mellan företags kassalikviditet och dess 

prestationer. Resultaten visar att sambanden är icke-linjära och att de följer formen för så 

kallade inverterade U, vilket innebär att företags kassalikviditet är positivt relaterat till 

företagets prestationer upp till en viss punkt varefter ökad likviditet påverkar vidare prestationer 

negativt. Resultat från den kvalitativa analysen visar att en stor del av skillnaden i hur 

kassalikviditet används som styrmått ligger i vilket perspektiv ledningsgruppen har på 

nyckeltalet. Respondenter som uttalar sig för företag med hög kassalikviditet anger överlag att 

likviditet ska fungera som en buffert och säkerhet mot framtida marknadsförändringar medan 

respondenter som uttalar sig för företag med låg kassalikviditet anger att likviditet framförallt 

ska arbeta och vara verksamt. Studien visar att kassalikviditet är ett centralt nyckeltal som kan 

påverka ett företagsprestationer såväl positivt som negativt och det framgår att nyckeltalet 

används olika beroende på företagsledningens inställning till likviditet som arbetande resurs 

alternativt som riskbuffert. Studiens resultat har implikationer för utformning av ekonomisk 

styrning. 

 

Nyckelord: kassalikviditet, företagsprestationer, lönsamhet, vinstmarginal, avkastning på totalt 

kapital.  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Economic problems can be seen as the main reason for bankruptcy and the first warning is 

usually associated with liquidity shortage. Previous research on the importance of liquidity is 

ambiguous. Empirical results suggest that there may be a balance between liquidity and 

profitability. This study intends to develop and test theoretical explanations to show the impact 

of quick ratio on corporate performance. In addition, the study also aspires to develop an 

understanding of the factors that, in turn, affect a company's quick ratio. Empirically, the study 

is therefore based on a quantitative part, using data from 8,608 limited companies in Norrbotten 

to analyse how quick ratio affects business performance. The second part is a qualitative 

analysis based on interviews conducted by 10 executives. The purpose of the qualitative 

analysis is to find out how respondents look at cash ratio and what factors they see primarily 

affect it. Results from regression analyses show significant relationships between company´s 

cash ratio and its performances. The results show that the relationships are non-linear and that 

they follow the form of so-called inverted U, which means that the company's quick ratio is 

positively related to the company's performance up to a certain point after which increased 

liquidity further adversely affects performances. Results from the qualitative analysis show that 

a large part of the difference in the use of quick ratio as a measure is in the executives 

perspective on the key figures. Respondents from companies with high quick ratio generally 

state that liquidity should act as a buffer and security against future market changes, while 

respondents from companies with low quick ratio indicate that liquidity should primarily work 

and be operative. The study shows that quick ratio is a key factor that can affect a company's 

performance both positively and negatively, and it appears that the key ratios are used 

differently depending on the management's attitude towards liquidity as working resources or 

as a risk buffer. The results of the study have implications for the design of financial 

management. 

 

Keywords: quick ratio, business performance, profitability, profit margin, return on asset.  
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1. INLEDNING 
 

Den 6 april 2011 stannade Saab Automobiles fabriker sin produktion då deras leverantörer inte 

fått betalt för dess fordringar. I december samma år försattes bolaget i konkurs. De anställda på 

företaget hade inte fått löner under närmare två månader. Likviditetsbristen var ett konstant 

problem för Saab Automobile från att Spyker Cars N.V köpte bolaget i januari 2010 fram till 

dess konkurs i december 2011. Då bolaget inte kunde betala skulder till leverantörer eller lön 

till personalen under en längre period så befann de sig på obestånd och därefter ansökte de om 

konkurs. Ekonomiska problem är den främsta anledningen till att företag går i konkurs och den 

första signalen brukar vara likviditetsbrist (Visma, 2014). Vanligtvis vid konkurser överstiger 

skulderna företagets tillgångar. Det är då konkursförvaltarens uppgift att reda ut vilka tillgångar 

och skulder företaget har, samt därefter betala borgenärernas fordringar efter ett specifikt 

prioriteringsschema (Bolagsverket, 2013). Från januari till mars 2017 ser vi en ökning av antalet 

konkurser med 12% jämfört med samma period tidigare år (UC, 2017).  

 

Företagets likviditet kan vara avgörande för ett företags framgång eller fall. Oavsett produkten 

eller affärsmodellen kan tillkortakommande av likvida resurser försätta ett företag på obestånd 

och resultera i konkurs. Studier har indikerat att det inte enbart är bristande likviditet som ökar 

sannolikheten för konkurs utan också att ökade likvida tillgångar i förhållande till kortfristiga 

skulder ökar sannolikheten för överlevnad (se exempelvis Carter och van Auken, 2006). 

Tillgång till likvida medel, oavsett om det är genom eget eller lånat kapital, påverkar ett företags 

förmåga att bedriva essentiell verksamhet. Trots att likviditet är ett centralt och viktigt nyckeltal 

för ekonomisk styrning är det sällan studier fokuserar på att bidra till förståelse alternativt 

utveckla förklaringar för vilken betydelse likviditet har för företagsprestationer och vilka 

faktorer som driver företagens likviditet. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Grunden i företagsekonomi handlar om att hushålla med knappa resurser (Perloff, 2009). 

Ekonomiska resurser utgör grunden för företagets verksamhet och möjliggör investeringar, 

anställningar och all annan aktivitet som behövs för att möjliggöra företagets produktion, vare 

sig det gäller varor eller tjänster. En högre nyttjandegrad av företagets resurser skapar också 

förutsättningar för en mer effektiv produktion vilket i sin tur leder till förutsättningar att vara 

konkurrenskraftig och lönsam. Rörelsekapitalet har varit ett vanligt förekommande mått för att 

planera och kontrollera likviditeten inom företag (Eljelly, 2004) och ett ökat rörelsekapital  kan 

medföra effekter som påverkar lönsamheten positivt (Blinder och Maccini, 1991) . Exempel på 

positivt medförda effekter av ett ökat rörelsekapital som Blinder och Maccini (1991) tar upp i 

sin studie är att en bibehållen hög lagernivå förhindrar avbrott i produktionsled och undviker 

medföljande kostnader som uppstår. Detta på grund av att det finns komponenter tillgängliga 

för fortsatt produktion och genom en hög lagernivå fortlöper produktionen och försäljning utan 

avbrott. Andra exempel att öka lönsamheten genom ett ökat rörelsekapital är minskade förluster 

på grund av brist på produkter, minskade leveranskostnader, skydd mot prisfluktuation, etcetera 

(Blinder och Maccini, 1991).  
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Samtidigt som företagen når en hög lönsamhet genom ett högt rörelsekapital (Blinder och 

Maccini, 1991), så utgör också samma resurser en grund för att hantera risker och planeringsfel. 

Genom ett ökat rörelsekapital, som nämnt ovan, minskar företagets kassalikviditet då varulagret 

ökar. Kassalikviditeten är ett viktigt mått inom ett företag då den anger betalningsförmågan av 

kortfristiga skulder, och många analytiker förespråkar användningen av kassalikviditet då den 

möjliggör tidsmässiga- eller tvärsnittsjämförelser med andra företag (Eljelly, 2004). En låg 

kassalikviditet kan signalera att det går dåligt för ett företag vilket kan få investerare och andra 

intressenter att ifrågasätta företagets konkurrenskraft och fortlevnad (Bryan, Fernando och 

Tripathy, 2013). Vidare kan det även leda till problem med att betala kortfristiga skulder och i 

en förlängning leda till att företaget hamnar på obestånd (Ohlson, 1980; Bhunia, 2010). För hög 

kassalikviditet är inte heller bra då likvida medel ligger som outnyttjade tillgångar och inte 

inbringar några intäkter vilket leder till minskad lönsamhet (Bhunia, 2010). Dessa likvida medel 

skulle istället kunna investeras och på så sätt ge avkastning till företaget.   

 

På kort sikt är likviditet viktigare än lönsamhet då den skapar en överlevnadsstrategi. Vidare 

om ett företag kännetecknas av en låg lönsamhet med en stark likviditet skapas det en 

förutsättning för en vidareutveckling att stärka sin lönsamhet. På lång sikt är däremot lönsamhet 

viktigare, utan lönsamhet kommer inte likviditeten att bibehållas då nya resurser inte kommer 

in i företaget (Goldmann, 2017). Detta leder till ett samband som visar att likviditet och 

lönsamhet blir beroende av varandra då den ena stiger, sjunker den andra och vice versa (Saleem 

och Rehman, 2011). Företag skulle kunna öka sin lönsamhet genom att sätta sin likvid i rörelse, 

och investera i ett större varulager (Blinder och Maccini, 1991) men eftersom att en avvägning 

sker skulle lönsamheten öka men likviditeten minska, och företagen skulle då förlora sin 

säkerhet mot kommande marknadsförändringar (Lins, Servaes, och Tufano, 2010; Myers och 

Rajan, 1998).  

 

Att balansera likviditeten på en säker nivå för att kunna bemöta sina åtaganden och bibehålla 

lönsamhet är ingen enkel eller mekanisk uppgift, utan det krävs stort kunnande och arbete 

angående likviditetshantering (Lins et al., 2010). Som Lins et al. (2010) beskriver i sin studie, 

kan företags likviditet bestå av olika delar, som syftar till att uppfylla olika ändamål. I studien 

nämns kreditlinjer, som används i investeringssyfte när företag står inför omfattande 

finansieringsbehov och chefer anser att det egna kapitalet är undervärderat. Detta ger företag 

möjligheten att utforska och finansiera i framtida affärsmöjligheter. Den andra delen av ett 

företags likviditet består av icke-operativa kontanter vars funktion är att fungera som en 

försäkring, i form utav en buffert som ska backa upp negativa kassaflödeschocker i framtiden.  

 

I den här studien är vi intresserade av att studera paradoxen av att kapital å ena sidan ska nyttjas 

i hög grad samtidigt som den å andra sidan utgör en buffert för risker och planeringsfel. Problem 

med att hantera likviditeten i ett företag uppstår då man byter lönsamhet mot säkerhet eller vice 

versa (Raheman och Nasr, 2007). Företag med en hög likviditet står därmed inför en låg risk 

vid marknadsförändringar, men kännetecknas av en låg lönsamhet medan företag med en låg 

likviditet således står inför en högre risk vid förändringar i marknaden, men kännetecknas 

däremot av en högre lönsamhet (Dash och Ravipati, 2009). Vi fokuserar framförallt på hur 
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företagens kassalikviditet påverkar förutsättningar för företagsprestationer i termer av 

vinstmarginal och avkastning på totalt kapital.   

 

Samtidigt som de flesta analytiker är överens om att en välgrundad likviditetshantering är viktig 

för ett företags lönsamhet och fortsatta överlevnad, så råder det stora meningsskiljaktigheter 

om vilket likviditetsmått som bäst mäter företags likviditet (Eljelly, 2004). Hawawini, Viallet 

och Vora (1986) argumenterar för att rörelsekapital fungerar bättre som ett mått över företags 

investeringar än dess traditionella funktion som likviditetsmått. Finnerty (1993) menar dock på 

att traditionella likviditetsmått som balanslikviditet och kassalikviditet inkluderar 

omsättningstillgångar i sin formel, vilket gör att de inte blir användbara då dessa tillgångar är 

bundna i drift. Dessa olikheter i åsikter återspeglas i tidigare forskning inom ämnet där vi även 

ser att kassalikviditeten tenderar att påverka lönsamheten olika.  

 

Eljelly (2004) visar att det finns ett starkt negativt samband mellan likviditet och lönsamhet när 

han utforskade börsnoterade aktiebolag i Saudiarabien. Detta samband stödjs även av Bibi och 

Amjad (2017) när de undersökte börsnoterade bolag i Pakistan där de finner ett negativt 

samband mellan likviditet och lönsamhet. Däremot operationaliseras likviditeten i dessa två 

studier genom balanslikviditet och kassagap (Tidsintervallet från att företaget betalar kontanter 

till leverantörer, tills de får kontanter från kunderna för samma vara) och inte genom 

kassalikviditet som vi syftar att göra. När vi läser studier angående kassalikviditet finner vi 

meningsskillnader, Ehi-Oshio, Adeyemi och Enofe (2013) finner ett negativt samband mellan 

kassalikviditet och lönsamhet medan Smith och Begemann (1997) inte ens kunde påvisa ett 

signifikant samband mellan kassalikviditet och lönsamhet. Saleem och Rehman (2011) visar till 

skillnad från övriga att det finns ett positivt samband mellan kassalikviditeten och lönsamheten 

i olje- och gasbolag i Pakistan. Empiriska resultat är med andra ord inte entydiga och det finns 

indikationer i de få studier som genomförts att relationen mellan ett företags likvidi tet och dess 

prestationer är mer komplexa än vad tidigare studier pekat på. 

  

Föreliggande studie ämnar bidra till forskning om kassalikviditetens betydelse genom att 

empiriskt undersöka förhållanden mellan företags kassalikviditet och dess prestationer. 

Empiriska studier som har genomförts redovisar olika resultat där likviditetens påverkan på 

företagens prestationer verkar vara beroende av undersökningsmetoder, operationaliseringar av 

begrepp samt vilka sektorer eller länder som undersökts.  

 

Genom undersökningen kan vi utveckla och testa förklaringar till hur kassalikviditet påverkar 

företagsprestationer samt frambringa en förståelse för vilka faktorer som påverkar ett företags 

kassalikviditet. Genom att undersöka och analysera vilka faktorer som driver kassalikviditeten 

skapas möjligheten att utveckla förståelse och i en förlängning skapa handlingsplaner för 

ekonomisk styrning inom området. Detta alstrar möjligheten för företagsledare att applicera en 

prestationsstyrning som inbringar lönsamhet och säkerhet för dess företag. 

 

1.2 Syfte 
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Syftet med studien är att undersöka och analysera kassalikviditetens betydelse för 

företagsprestationer. Studien syftar även till att utveckla förståelse för vilka faktorer som 

påverkar företagens kassalikviditet. 

 

Forskningsfråga 1: Vilken effekt har ett företags kassalikviditet på dess prestationer? 

Forskningsfråga 2: Vilka faktorer påverkar ett företags kassalikviditet? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I det här kapitlet definierar vi först studiens nyckelbegrepp i form av kassalikviditet och 

företagsprestationer. Därefter presenteras en kortfattad litteraturöversikt vilken syftar till att 

ackumulera den kunskap som tidigare erhållits genom vetenskapliga studier. Efter 

litteraturöversikten presenteras studiens hypoteser där fokus är på att förklara varför vi 

förväntar oss de relationer som vi ställer upp hypoteserna kring.   

 

2.1 En introduktion till kassalikviditet 

 

Kassalikviditet återspeglar företags förmåga att betala dess kortfristiga skulder i den mån de 

faller till betalning och används frekvent i studier som ett mått på företags likviditet (Hallgren 

och Hallgren 2003). Kassalikviditeten beräknas genom att dividera omsättningstillgångarna 

exklusive varulager med de kortfristiga skulder som företaget innehar (se figur 1). 

Kassalikviditeten inom företag ses oftast som en oerhört viktig faktor. Om företag inte har 

förmågan att betala av dess kortfristiga skulder, uppstår en likviditetsbrist som är en mycket 

kritisk situation och måste lösas omedelbart för att inte företaget ska gå i konkurs (Nilsson, 

Isaksson och Martikainen, 2002). Tumregeln säger att kassalikviditeten lägst ska vara 100%, 

de vill säga att företaget kan betala av sina kortfristiga skulder med sin likvid (Larsson och 

Hammarlund, 2005), utan att behöva sälja av anläggningstillgångar eller avskeda personal. 

  

 
Figur 1: Formel för kassalikviditet.  

Anpassade efter Nilsson et al. (2002, Sid. 152). 

 

Som tidigare nämnts i studien, har kassalikviditet blivit allt mer förekommande när det kommer 

till att mäta likviditet inom företag. Många analytiker förespråkar detta mått då det underlättar 

jämförelser mot andra företag, vilket gör kassalikviditeten till ett effektivt likviditetsmått 

(Eljelly, 2004). Som Eljelly (2004) framhäver i sin studie är likviditetshantering viktigt för 

företags lönsamhet. Därav är en djupare förståelse om kassalikviditeten en viktig del som bidrar 

till en aktiv likviditetshanteringsstrategi, i syfte att finna en balanserad avvägning mellan 

likviditet och lönsamhet.  

 

2.2 Företagsprestationer 

 

Företagsprestationer har fått stort fokus inom företagsekonomisk forskning och inte minst inom 

området entreprenörskap (Chandler och Hanks, 1993). Det finns idag ett stort antal begrepp 

som har använts för att kvantifiera och symbolisera vad en företagsprestation utgör. Exempelvis 

är det vanligt att studier fokuserar på omsättningstillväxt (Thornhill, 2006), lönsamhet (Neely, 
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Gregory, och Platts, 1995), avkastning på totalt kapital (McGuire, Sundgren och Schneeweis, 

1988) och företags vinstmarginal (Murphy, Trailer och Hill, 1996). 

 

I den här studien har vi valt att utgå från två begrepp som representerar företagsprestationer. 

Dessa är avkastning på totalt kapital och vinstmarginal. Vi har utgått från dessa begrepp då de 

representerar ett företags potential att skapa värde utifrån sitt kapital och i förhållande till sina 

resurser. Dessa begrepp har också använts i tidigare studier av kassalikviditetens betydelse (se 

exempelvis Lyroudi och Lazaridis, 2000) vilket stärker förutsättningarna för att studiens resultat 

ska vara jämförbart med andra studier inom området. 

 

2.2.1 Avkastning på totalt kapital 

 

Räntabilitet eller avkastning på totalt kapital är ett finansiellt nyckeltal som visar vilken 

avkastning ett företags tillgångar genererat oberoende av hur de har finansierats. Nyckeltalet 

informerar om hur väl företaget har förräntat de kapital som aktieägare och långivare har 

investerat i företaget. Avkastning på totalt kapital beräknas genom att ta resultat efter finansiella 

poster plus ränteintäkter dividerat med genomsnittligt totalt kapital. Utöver räntekostnader ska 

även förekommande kursförluster för utlandslån och andra finansiella kostnader inräknas i 

täljaren (Nilsson et al., 2002) 

  

 
Figur 2: Formel för avkastning på totalt kapital  

Anpassad efter Nilsson et al. (2002, Sid. 141) 

 

När företag mäter likviditet och lönsamhet finns det inte endast ett korrekt nyckeltal att använda 

sig av. Istället har ett stort antal mått observerats (Murphy et al., 1996). Avkastning på totalt 

kapital tar inte hänsyn till hur företag är finansierade utan fokuserar istället på hur effektivt dess 

tillgångar förvaltas (Nilsson et al., 2002). Detta ser vi som ett bra motiv till att använda 

avkastning på totalt kapital som ett prestationsmått när vi mäter kassalikviditetens påverkan på 

företagens lönsamhet. Genom att mäta kassalikviditetens påverkan på avkastning på totalt 

kapital kan vi avgöra om likviditeten bör investeras om eller om kassalikviditeten i själva verket 

påverkar avkastningen på totalt kapital positivt och därmed anses som en bra investering.  

 

2.2.2 Vinstmarginal 

 

Vinstmarginalen visar hur hög vinst ett företag får för varje krona i omsättning. 

Vinstmarginalen beräknas genom att addera resultat före finansiella poster med finansiella 

intäkter dividerat med omsättning. Vid beräkning av vinstmarginalen är även här företags 

finansieringsupplägg oväsentligt. (Nilsson et al., 2002) 

  



7 
 

 

Figur 3: Formel för Vinstmarginal  

Anpassad efter Nilsson et al (2002, Sid. 148) 

 

För att mäta lönsamheten inom företag förespråkar ofta läroböcker en uppdelning av 

avkastningen på totalt kapital i mera specifika kvoter. Den mest fundamentala uppdelningen 

som framträder i många böcker (se t.ex. Nilsson et al,, 2002; Larsson och Hammarlund, 2005; 

Bernstein och Wild, 1998; Revsine, Collins, Johnson och Mittelstaedt 1999) är uppdelningen 

av vinstmarginal och omsättningshastighet. Genom att dela upp avkastningen på totalt kapital 

kan relativa beräkningar göras för att få insikt i vad som påverkar lönsamheten, och ge en insikt 

i företags strategier (Fairfield och Yohn, 2001). Eftersom vinstmarginalen reflekterar företagets 

operationella effektivitet, anser vi detta som ett bra prestationsmått att undersöka 

kassalikviditetens påverkan på lönsamheten med. Då vi kan finna svar på om kassalikviditeten 

utgör en effektiv förbättring av processerna inom den löpande verksamheten.  

 

2.3 Relationen mellan kassalikviditet och företagsprestationer: En 

litteraturöversikt 

 

Relationen mellan kassalikviditet och företagsprestationer har tidigare studerats och 

rapporterats i ett antal vetenskapliga artiklar. Tabell 1 nedan redovisar de studier som 

publicerats tillsammans med vilka nyckelbegrepp som använts, vilken metod som använts och 

vilka resultat studien redovisat.   

 

Litteraturöversikten visar bland annat att empiriska resultat skiljer sig markant över studierna. 

Flera studier har noterat negativa samband mellan företags likviditet och dess prestationer 

(Eljelly, 2004; Bibi och Amjad, 2017). Samtidigt visar andra studier att det inte går att finna en 

signifikant relation mellan likviditet och företagsprestationer (Smith och Begemann, 1997) 

alternativt att det till och med finns ett positivt samband mellan likviditet och 

företagsprestationer (Saleem och Rehman, 2011). 

 

Gemensamt för samtliga studier är att de baseras på ett litet urval av företag och därigenom kan 

resultaten vara känsliga. Det finns också flera faktorer som kan bidra till att studiernas resultat 

skiljer sig, däribland att studierna är genomförda vid olika tidpunkter, i olika geografiska 

regioner och med olika operationaliseringar av såväl kassalikviditet som företagsprestationer. 

Samtidigt är det också möjligt att resultaten indikerar att sambanden mellan kassalikviditet och 

företagsprestationer är av en icke-linjär natur. 
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TABELL 1: Kortfattad litteraturöversikt 

Referens Nyckelbegrepp Metod Resultat 

Eljelly 

(2004) 

Liquidity & Profitability Kvantitativ studie 

av 29 

börsnoterade 

företag i 

Saudiarabien 

Visar ett negativt samband 

mellan lönsamhet och 

likviditet. 

Bibi och 

Amjad 

(2017) 

Liquidity management, 

Profitability, Current 

ratio, Cash gap, Return 

on assets & Total assets 

Kvantitativ studie 

av 50 

börsnoterade 

bolag i Pakistan. 

Visare ett negativt 

samband mellan likviditet 

och lönsamhet. 

Ehi-Oshio et 

al. (2013) 

Corporate Profitability, 

Capital Structure, Firm 

Size, Cash Liquidity & 

Financial Leverage. 

Kvantitativ studie 

av 40 

börsnoterade 

bolag i Nigeria. 

Visar ett negativt samband 

mellan kassalikviditet och 

lönsamhet 

Smith och 

Begemann 

(1997) 

Working capital & Rate 

of return 

Kvantitativ studie 

av 135 

industriföretag 

inom Afrika. 

Finner inget signifikant 

samband mellan lönsamhet 

och kassalikviditet. 

Saleem och 

Rehman 

(2011)  

Liquidity ratios, Return 

on Investments, Return 

on equity, Return on 

Assets & Regression 

analysis 

Kvantitativ studie 

av 26 bolag inom 

olje- & 

gassektorn i 

Pakistan. 

Visar ett positivt samband 

mellan kassalikviditeten 

och lönsamhet. 

 

2.4 Hypoteser 

 

Utifrån ovanstående litteraturstudie har vi identifierat att relationen mellan kassalikviditet och 

företagsprestationer kan vara mer komplex än vad som tidigare prövats. Vi vidareutvecklar 

därför de argument som tidigare teoretiseringar bidragit med för att utveckla hypoteser som 

föreslår att relationen mellan kassalikviditet och företagsprestationer är icke-linjär och att 

relationen är positiv upp till en viss punkt vartefter relationen övergår till att vara negativ. I 

följande avsnitt utvecklar vi våra teoretiska argument och framställer de två hypoteser som 

ligger till grund för vår studie. 
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2.4.1 Kassalikviditet och vinstmarginal 

 

I syfte att generera vinst behöver företag vara effektiva och låta alla resurser arbeta, inte minst 

de ekonomiska resurserna (Blinder och Maccini, 1991). Lönsamhet är något som företag 

behöver uppnå för att överleva på lång sikt (Goldmann, 2017) men hur man väljer att mäta 

lönsamhet och vilka prestationsmått som används varierar. Många av de läroböcker som finns 

inom området väljer att använda sig av avkastning på totalt kapital. För att få en djupare inblick 

i vad det är som specifikt stimulerar lönsamheten i termer av avkastning på totalt kapital delas 

detta nyckeltal upp i form av andra nyckeltal. Den uppdelning som är vanligast förekommande 

är vinstmarginal och omsättningshastighet. Genom denna uppdelning kan vi använda 

vinstmarginalen som ett prestationsmått mätt mot kassalikviditeten, för att se hur effektiva 

processerna inom den löpande verksamheten är och hur kassalikviditetens nivå påverkar dessa. 

Ökad tillgång till likvida medel kan möjliggöra strategiska satsningar och skapar samtidi gt 

möjlighet att invänta mer lönsamma affärer (Eljelly, 2004).  

 

Eriotis, Frangouli och Ventoura-Neokosmides (2011) har framhävt att företag som finansierar 

sina investeringar genom tidigare uppbyggda vinster (likvider) gör mer lönsamma investeringar 

än företag som använder sig av lånat kapital. Självfinansierade företag arbetar därmed mera 

effektivt i dess investeringsprocesser, någonting som företagens likviditet möjliggör. 

Därigenom bör det finnas ett positivt samband mellan kassalikviditet och ett företags 

vinstmarginal. Det är dock troligt att det positiva sambandet endast är giltigt upp till en viss 

nivå av kassalikviditet. För stora ansamlingar av likvida medel skapar mest troligt ett ineffektivt 

slack vilket istället signalerar att tillgängliga resurser inte utnyttjas på ett effektivt sätt (Bhunia, 

2010). Lönsamma självfinansierade investeringar skulle troligtvis vara ett alternativ till att 

motverka detta slack. Mot ovanstående bakgrund formulerar vi följande hypotes:   

 

Hypotes 1: Relationen mellan kassalikviditet och vinstmarginal uppträder som en inverterad u-

kurva, där ökad kassalikviditet bidrar till en ökad vinstmarginal upp till en viss punkt varefter 

vidare ökningar i kassalikviditet bidrar till en reducerad vinstmarginal. 

 

2.4.2 Kassalikviditet och avkastning på totalt kapital 

 

Många forskare är eniga om att likviditeten inom företag är viktigt och att en solid 

likviditetshantering är essentiellt för företags lönsamhet. Lönsamhet är av stort intresse för 

företag där det ofta beräknas genom nyckeltalet avkastning på totalt kapital. En genomgång av 

tidigare studier visar att ett högre arbetande kapital ökar lönsamheten (Blinder och Maccini, 

1991). På ett snarlikt sätt stödjer Bhunia (2010) sambandet som säger att outnyttjat kapital som 

inte utnyttjas på ett effektivt sätt, har en negativ inverkan på lönsamheten. Samtidigt som vissa 

studier visar att ett ökat rörelsekapital påverkar lönsamheten positivt, visar andra studier att en 

minskad kassalikviditet medför förlorad säkerhet mot marknadsförändringar samt svårigheter 

att betala av kortfristiga skulder (Ohlson, 1980; Bhunia, 2010). I längden innebär denna 

likviditetsbrist att företag hamnar på obestånd och måste ansöka om konkurs, vilket har visat 

sig är den vanligaste signalen inför en konkursansökan (Visma, 2014). 
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Detta resonemang ger oss uppfattningen om att kassalikviditeten inte får vara för hög eller för 

låg vilket således leder till ett dilemma, i form utav en avvägning mellan kassalikviditet och 

lönsamhet. Avkastning på totalt kapital ger en bild av hur företags investeringsstrategier lönat 

sig Nilsson et al. (2002) och genom ovanstående tankegångar förutspår vi ett samband där en 

högre kassalikviditet kommer påverka avkastning på totalt kapital positivt, men endast upp till 

en viss nivå där investeringsstrategierna mest troligt blir ineffektiva då företaget har outnyttjat 

kapital som inte utnyttjas på ett effektivt sätt (Bhunia, 2010). Vi vet även sedan tidigare att 

företags likviditet kan bestå av olika delar som syftar till olika ändamål. Som Lins et al. (2010) 

beskriver likviditet kan den bestå av en investeringsdel i form av t.ex. kreditlinjer och en icke 

operationell del, som fungerar som en försäkring inför dåliga tider. Genom att studera 

kassalikviditetens påverkan på avkastning på totalt kapital kan vi avgöra om likviditeten bör 

investeras om eller den rådande likviditetsnivå påverkar prestationsmåttet positivt. Detta leder 

således till vår andra hypotes: 

 

Hypotes 2: Relationen mellan kassalikviditet och avkastning på totalt kapital uppträder som en 

inverterad u-kurva, där ökad kassalikviditet bidrar till en ökad avkastning på totalt kapital upp 

till en viss punkt varefter vidare ökningar i kassalikviditet bidrar till en reducerad avkastning 

på totalt kapital. 
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3. METOD 
 

I detta kapitel redogör vi för studiens metodval, beskriver det konceptuella och empiriska 

genomförandet samt resonerar kring studiens kvalitet.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande  

 

Studien utgår från en ontologisk uppfattning om att det finns en objektiv värld kring vilken 

information kan insamlas och utvecklas. Vår åskådning är med andra ord positivistisk och vår 

utgångspunkt är att det går att skapa förklaringar om en objektiv värld, i vårt fall att utveckla 

och testa förklaringar rörande vilken betydelse kassalikviditet har för företagsprestationer. Mot 

bakgrund av att relationerna tidigare studerats i viss utsträckning baserar vi våra hypoteser på 

teoretiska förklaringar från tidigare studier för att deduktivt dra slutsatser. Vilka faktorer so m 

påverkar kassalikviditeten i företagen är dock inte studerat i någon större omfattning och därför 

finner vi det mer relevant att induktivt utveckla kunskap som i senare studier kan testas 

deduktivt. Vi har med andra ord för avsikt att både deduktivt och induktivt utarbeta ny kunskap 

i den här studien. 

  

I följande avsnitt utvecklar vi våra argument kring vår syn på kunskap, vilka metoder vi valt att 

tillämpa i den här studien och hur vi har gått tillväga när vi har genomfört såväl litteraturstudie 

som empiriska studier och analyser till denna studie. Avslutningsvis diskuterar vi även studiens 

kvalitet i form av validitet och reliabilitet. 

 

3.2 Metodsynsätt och forskningsansats  

 

Studien utgår från ett positivistiskt synsätt vilket innebär att vi förutsätter att det finns en 

objektiv värld. Att skapa kunskap om denna värld kan dock vara komplext och sker i många 

fall genom att små kunskapsbidrag läggs till tidigare ackumulerad kunskap om fenomen som 

studeras. Det är centralt att all kunskap kan utsättas för empirisk prövning och vi utvecklar ny 

kunskap genom att söka falsifiera teorier och teoretiska påståenden. 

 

I den första delen av vår studie försöker vi genom en deduktiv ansats och den så kallade 

verifierbarhetstesen, som säger att en vetenskaplig sats endast är meningsfull om den kan 

verifieras, att empiriskt pröva tidigare teorier och studier för att dra slutsatser om huruvida 

argumenten kan verifieras alternativt falsifieras. Utgångspunkten är med andra ord den fakta 

som observeras, som senare leder till kunskap om kausala samband (Wallén, 1996; Andersen, 

1994). Med hjälp av den fakta som observerats och de hypoteser vi ställt upp kan vi sedan 

bekräfta, alternativt dementera, det teoretiska ramverket som byggts upp i teorikapitlet. Detta 

följer den hypotetiskt- deduktiva analysförfarande där vi härleder nya hypoteser som sedan 

testas mot insamlad empirisk data (Holme och Solvang, 1997). Genom detta förfarande stärker 

vi forskningens objektivitet och resultatet blir mindre påverkat av författarnas personliga åsikter 

och värderingar (Patel och Davidson, 2011; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 
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I den andra delen av vår studie utgår vi från att det inte finns tillräcklig kunskap för att generera 

testbara påståenden. Därför avser vi att induktivt utveckla kunskap om vilka faktorer som kan 

tänkas influera ett företags kassalikviditet och utgångspunkten är där att utveckla påståenden, i 

form av så kallade propositioner, som kan testas i framtida studier. 

 

Även om delar av vår studie är induktiva och kvalitativa är den åskådning som ligger närmast 

tillhands det analytiska synsättet. Detta eftersom vi förutsätter en objektiv verklighet, med 

uppbyggda strukturer som vi observerar, operationaliserar och studerar för att få fram vårt 

resultat (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

3.3 Litteraturstudie 

 

Vi har utgått från tidigare studier när vi identifierat och utvecklat våra forskningsfrågor och för 

att utveckla vår litteraturöversikt som söker representera den kumulativa kunskap som finns 

inom det område vi studerar till dags datum. Vi har primärt använt oss av Google Scholar för 

att identifiera vetenskapliga studier inom ämnesområdet. Vi har även använt Scopus och Web 

of Science för att genomföra sökningar efter artiklar. 

  

Vi har sökt på begrepp såsom kassalikviditet, balanslikviditet, likviditet, företagsprestationer, 

lönsamhet, vinstmarginal, avkastning på totalt kapital, rörelsekapital, både enskilt och i 

kombinationer. Vi har sökt begreppens engelska motsvarigheter i syfte att identifiera tidigare 

studier. För respektive sökord genereras ett stort antal träffar. För sökorden tillsammans ges 

däremot knappt 200 träffar (”cash liquidity” and ”firm performance” renderar 188 träffar på 

Google Scholar). Vi har valt ut artiklar utifrån rubriker och abstract och därefter har vi i vår 

litteraturöversikt redogjort för de studier som studerat relationen mellan kassalikviditet och 

företagsprestationer.   

 

3.4 Undersökningsstrategi 

 

Studien är som redan nämnts uppdelad i två empiriska studier. Den första är en studie som utgår 

från ett hypotetisk-deduktivt analysförfarande (Holme och Solvang, 1997) där ackumulerad 

kunskap utsätts för empirisk prövning primärt genom en kvantitativ datainsamling och analys. 

 

Den andra empiriska studien utgår från ett induktivt analysförfarande där ny kunskap 

ackumuleras för att skapa underlag för framtida empirisk prövning. Avsikten i den del av 

studien som primärt baseras på kvalitativ datainsamling och analys är att generera så kallade 

propositioner vilka utgör testbara påståenden där empiriskt material utgör en större del av 

underlaget för argumentation snarare än tidigare teoretiska material. 

 

Respektive studies datainsamling och analys beskrivs närmare under respektive rubrik nedan. 

 

3.5 Den kvantitativa studien 
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Den kvantitativa studien utgår från registerdata som samlats in från databasen Affärsdata. I 

registerdatan finns all tillgänglig bokföringsinformation rörande alla aktiebolag som är 

registrerade i Norrbottens län. Den data som använts avser tidsperioden 2010 till 2013. Totalt 

ingår 8 608 aktiebolag i registret. Bland informationen återfinns företagets säte, 

kontaktuppgifter, ledning och styrelse, bokföringsinformation och standardiserade nyckeltal för 

den givna tidsperioden. 

 

De centrala nyckeltal - kassalikviditet, vinstmarginal och avkastning på totalt kapital - som 

används i den kvantitativa analysen finns samtliga fördefinierade och uträknade i datasetet. I 

syfte att utesluta andra alternativa förklaringar har vi även inkluderat ett antal kontrollvariabler 

i analyserna. Dessa inkluderar årets resultat, årsomsättning och summan på företagets 

tillgångar. 

 

Analyser genomfördes med hjälp av IBM SPSS Statistics 20.0. Utöver beräkningar för 

redovisande statistik såsom medelvärden, standardavvikelser och korrelationstabeller så 

användes primärt tekniker för linjär regression för att testa hypoteserna. I syfte att testa för icke-

linjära effekter inkluderade vi en kvadrering av den oberoende variabeln (kassalikviditet) i 

analyser. I de fall den kvadrerade variabeln var signifikant utgjorde det en indikation på en 

krökt linjär effekt. Vi plottade effekterna i en figur för att utläsa hur variablernas inverkan på 

varandra framstår. 

 

I syfte att säkerställa att effekternas kausalitet överensstämmer med hypoteserna testades de 

oberoende variablernas effekt på företagsprestationer två år senare. Därigenom är det tydligt att 

de oberoende variablerna har en effekt på företagsprestationen snarare än tvärtom. 

 

3.6 Den kvalitativa studien 

 

Den kvalitativa studien genomfördes som en strukturerad intervju med semi-standardiserade 

frågeställningar (Flick, 2014). Intervjuguiden finns bilagd studien (se bilaga 1). 

Frågeställningarna syftar till att generera generell information om företagen, vilket sedan kunde 

användas för att förstå eventuella olikheter i responsen och framförallt uttrycka vilka faktorer 

som påverkat företagets kassalikviditet. Genom de kvalitativa intervjuerna syftar vi till att 

utveckla förståelse för vilka faktorer inom företaget som påverkar kassalikviditeten för att få 

svar på forskningsfråga två. Avsikten med de kvalitativa intervjuerna var därför att bidra med  

förståelse för vilken påverkan företagen har på de resultat vi fått fram i den kvantitativa studien.  

 

Genom att komplettera vår kvantitativa studie med en kvalitativ studie kunde vi stärka resultatet 

och tillföra möjliga förklaringar till varför det kvantitativa resultatet ser ut som det gör. Den 

kvalitativa studien bidrog därmed till en diskussion med flera aspekter. I syfte att få spridning 

på resultaten har vi genomfört intervjuer med 10 företagsledare. Vi genomförde ett stratifierat 

urval där hälften av företagsledarna representerade företag med en låg kassalikviditet (under 

100) och hälften av företagsledarna representerade företag med en hög kassalikviditet (över 

100). Vi slumpade utifrån det register som använts i den kvantitativa studien och kontaktade 

totalt 30 företagsledare, av dessa lyckades vi intervjua ett total av 10 företagsledare. 
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Den genomsnittliga intervjutiden uppskattas till cirka 10 minuter. Vi genomförde samtliga 

intervjuer per högtalartelefon och svaren noterades direkt i intervjuguiden. Genom de semi-

standardiserade frågorna som vi utformat fick vi snabbt och effektivt sätt fram relevanta 

faktorer, utan att behöva lägga ned en stor mängd tid på transkribering och tolkning. 

Intervjurespondenterna erbjöds att svaren skulle anonymiseras då det kan möjliggöra öppnare 

svar och samtidigt som företagsnamnen inte är av intresse för den empiriska redovisningen och 

analysen. Då vissa företagsledare ville vara anonyma så valde vi att anonymisera alla.  

 

Efter att samtliga intervjuer genomförts upplevde vi empirisk mättnad, dvs att varje ny intervju 

bidrog lite till ny information om vilka faktorer som påverkar kassalikviditet och hur de 

påverkar kassalikviditet. 

 

3.7 Metodkritik 

 

Vår studie är i stor utsträckning baserad på tidigare forskning inom ämnet. Genom teorier samt 

utfall av tidigare studier har vi ackumulerat denna information i utformning av våra hypoteser. 

För att påvisa transparens i vår metod väljer vi att ha med detta avsnitt, som lyfter fram 

frågeställningar och påståenden som är centrala för studiens trovärdighet samt 

överensstämmelse.    

 

3.7.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas att studien uppnår tillförlitlighet (Tebelius och Patel , 1987). Genom att 

uppnå en hög reliabilitet kan liknande resultat åstadkommas oberoende av vilka forskare som 

utför studien, och undersökningen blir då oberoende av forskarna (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2006). För att uppnå den så kallade test-retest reliabiliteten (Tebelius och Patel, 1987) har 

vi försökt vara så detaljerade och uppmärksamma som möjligt för att motverka tolkningsfel. 

Genom att använda bokföringsdata från alla aktiebolag i Norrbotten undvek vi inmatningsfel 

och en framtida replikering av studien kommer att stämma bättre överens med vår 

undersökning.  

 

3.7.2 Validitet 

 

Med validitet menas att studien mäter det som avses mätas (Tebelius och Patel, 1987). Som 

Holme och Solvang (1997) säger kan en studie innehålla reliabel information, men validiteten 

brister om studiens mätningar har undersökt andra egenskaper eller begrepp än de som var tänkt 

att mätas. För att undvika detta scenario har vi varit noggranna vid utformningen av 

intervjufrågorna så att de står i linje med vårt syfte, samt för att försäkra att den kvantitativa 

datan uppnår att mäta studies syfte. Genom detta arbete uppnås valid information (Holme och 

Solvang, 1997).  
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Studien avser att mäta faktorer som styr kassalikviditeten samt kassalikviditetens påverkan på 

företags lönsamhet och för att uppnå detta syfte ville vi försäkra oss om den definitionsmässiga 

validiteten. Vi var noggranna vid operationaliseringen av studiens nyckelbegrepp för att se till 

att den inhämtade datan hjälpte oss att svara på de uppställda hypoteserna. Vi undersökte även 

tidigare studier för att säkerställa att våra operationaliseringar stämde överens med tidigare 

normer och skapade därmed en större jämförbarhet med tidigare studier (Holme och Solvang, 

1997; Tebelius och Patel, 1987).   
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4. RESULTAT 
 

I det här kapitlet presenterar vi det empiriska materialet och resultatet från de analyser som 

har genomförts för att testa de uppställda hypoteserna. Vi börjar med att redovisa den 

beskrivande statistiken för att ge en tydlig bild av hur urvalet ser ut samt för att läsaren ska 

kunna bedöma tillförlitligheten i datamaterialet. Därefter presenteras de kvantitativa och 

kvalitativa resultaten och jämförs med de uppställda hypoteserna. Slutligen redovisas de 

analyser vi utfört för att visa resultatens robusthet. 

 

4.1 Kvantitativa resultat 

 

Tabell 2 nedan redovisar deskriptiv information om de studerade variablerna. I tabellen 

rapporteras medelvärden, standardavvikelser och korrelationsvärden för beroende, oberoende 

och kontrollvariabler. 

 

Ett par saker kan vara värda att notera i den beskrivande statistiken. Dels framgår det att det är 

en stor spridning av företag vad gäller storlek och ekonomi. Det finns företag som inte 

rapporterat någon omsättning under året och det största bolaget redovisar en årsomsättning om 

drygt 28 miljarder kronor. Det genomsnittliga företaget uppvisar en årsomsättning om drygt 16 

miljoner kronor. På samma sätt visar den deskriptiva statistiken att flera företag gör negativa 

resultat, där det lägsta resultatet är -360 miljoner kronor och det högsta resultatet är drygt 8,6 

miljarder kronor. Det genomsnittliga företaget gjorde ett positivt resultat om 1,5 miljoner 

kronor. 

 

33,6% av respondenterna har en kassalikviditet under 100 och medianen för kassalikviditeten 

uppgår till 150. Vad gäller beroendevariablerna framgår det att den genomsnittliga 

vinstmarginalen är negativ och uppgår till ca -26%. Den genomsnittliga avkastningen på totalt 

kapital uppgår till drygt 7%. 

 

TABELL 2: Deskriptiv information och korrelationer. 

 
 

Utifrån hypoteserna kan vi notera att kassalikviditet har signifikanta korrelationer med såväl 

vinstmarginal som avkastning på totalt kapital, vilket ger ett initialt värde i att det föreligger en 

relation mellan de för studien centrala variablerna. Vi noterar att korrelationerna är positiva och 

relativt marginella i styrka. Det förefaller enligt korrelationstabellen finnas ett svagt men 

signifikant positivt samband vilket innebär att utökad kassalikviditet bidrar till ökade 

prestationer i form av vinstmarginal och avkastning på totalt kapital. I övrigt noterar vi att det 

finns desto starkare korrelationer mellan de kontrollvariabler som används i studien, 
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omsättning, årets resultat och summa tillgångar. Dessa variabler tenderar att ha en hög 

korrelation eftersom de normalt samvarierar med företagets storlek och historik.  

 

4.1.1 Regressionsanalyser 

 

I tabell 3 och 4 redovisas studiens hypotesprövningar. Tabell 3 redovisar regressionsanalyser 

av hypotes 1 medan Tabell 4 redovisar regressionsanalyser av hypotes 2. 

 

4.1.1.1 Kassalikividitet och vinstmarginal 

 

Tabell 3 redovisar regressionsanalyser där vinstmarginal är beroendevariabel och där effekter 

av kassalikviditet testas tillsammans med kontrollvariabler. Ingen av kontrollvariablerna är 

signifikant relaterade till företagets vinstmarginal. Resultaten visar att såväl effekten från 

kassalikviditet som från den kvadrerade formen av kassalikviditet är signifikanta i relation till 

beroendevariabeln. Detta indikerar att effekten är icke-linjär. I syfte att utreda hur effekten ser 

ut plottar vi relationen i figur 4. Enligt figur 4 är relationen mellan kassalikviditet och företagets 

vinstmarginal positiv till en viss punkt och därefter övergår effekten till att vara negativ.  Det 

faktum att variablerna är signifikanta tillsammans med den grafiska illustrationen ger ett starkt 

stöd för hypotes 1. 

 

TABELL 3: Regressionsresultat, beroendevariabel vinstmarginal  

. 
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Figur 4: Illustration av relationen mellan kassalikviditet och vinstmarginal.  

 

I syfte att utveckla förståelsen för sambandet mellan kassalikviditet och vinstmarginal har vi 

valt att tolka ett antal kritiska punkter. Först noterar vi att enligt det teoretiska sambandet skulle 

vinstmarginalen vara -45,64% när kassalikviditeten är 100. Vid en kassalikviditet om 50 är 

vinstmarginalen -48,84% och vid en kassalikviditet om 150 är vinstmarginalen -42,45%. 

Effekten från kassalikviditet på vinstmarginalen är svagt avtagande upp till ett teoretiskt 

optimum av kassalikviditet av drygt 1000 gånger en kassalikviditet om 100. Endast en knapp 

handfull av företagen i urvalet har en så stor kassalikviditet så vi kan se att avtagande effekter 

av kassalikviditet gentemot vinstmarginal är en teoretisk och statistisk möjlighet men att vi 

samtidigt noterar att antalet praktiska fall är nästintill försumbara. Vi kan därför argumentera 

för att effekten av kassalikviditet gentemot vinstmarginal är avtagande med en ökad 

kassalikviditet. 

 

4.1.1.2 Kassalikviditet och avkastning på totalt kapital 

 

Tabell 4 redovisar regressionsanalyser där avkastning på totalt kapital är den beroendevariabeln 

och där effekter av kassalikviditet testas tillsammans med kontrollvariabler.  Liknande resultat 

som vid vinstmarginal föreligger även här, effekterna från avkastning på totalt kapital samt den 

kvadrerade formen av avkastning på totalt kapital är signifikanta i relation till 

beroendevariabeln. Det som skiljer här från vinstmarginalen är att även kontrollvariablerna 

omsättning och årets resultat är signifikant relaterade till företagets avkastning på totalt kapital.  

Detta indikerar på att ett icke-linjärt samband föreligger även här. Figur 5 visar den plottade 

relationen mellan avkastning på totalt kapital och kassalikviditet. Illustrationen enligt Figur 5 

visar att relationen även här mellan kassalikviditeten och avkastningen på totalt kapital är 

positiv till en viss punkt och därefter övergår effekten till en negativ påverkan. Variablerna är 

signifikanta och med den grafiska illustrationen ger ett starkt stöd för hypotes 2.  
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TABELL 4: Regressionsresultat, beroendevariabel avkastning på totalt kapital. 

 

 
 Figur 5: Illustration av relationen mellan kassalikviditet och avkastning på totalt kapital. 

 

I syfte att tolka sambandet mellan kassalikviditet och avkastningen på totalt kapital har vi valt 

att belysa ett antal kritiska punkter i relationen. Först noterar vi att enligt det teoretiska 

sambandet skulle avkastningen på totalt kapital vara 1,15% när kassalikviditeten är 100. Vid en 

kassalikviditet om 50 är avkastningen på totalt kapital 0,55% och vid en kassalikviditet om 150 

är avkastningen på totalt kapital 1,75%. Effekten från kassalikviditet på avkastning på totalt 

kapital är svagt avtagande upp till ett teoretiskt optimum av kassalikviditet av närmare 1000 

gånger en kassalikviditet om 100. Endast en knapp handfull av företagen i urvalet har en så stor 

kassalikviditet så vi kan se att avtagande effekter av kassalikviditet gentemot avkastningen på 

totalt kapital är en teoretisk och statistisk möjlighet, på samma sätt som vi noterade relationen 
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mellan kassalikviditet och vinstmarginal, men att vi samtidigt noterar att antalet praktiska fall 

är nästintill försumbara. Vi kan därför argumentera för att effekten av kassalikviditet gentemot 

avkastningen på totalt kapital är avtagande med en ökad kassalikviditet. 

 

4.1.2 Analyser av resultatens robusthet 

 

I syfte att testa resultatens robusthet har vi utöver inkluderandet av kontrollvariabler också 

genomfört ett antal test av resultaten. Vi har bland annat kontrollerat resultaten för 

industrieffekter där vi har genomfört analyser enbart baserat på en del av registerdata. Tabell 5 

nedan redovisar resultaten från analyser för respektive näringsgren. Vi har utgått från SCB 

klassificering av SNI koder och genomfört analyser på aggregerad nivå enligt 

näringsbeskrivningar nedan. Resultaten visar att det finns skillnader för vilka näringar där de 

övergripande resultaten är giltiga. 

 

TABELL 5: Resultatens robusthet för näringsgrenar 

Näringsgren SNI Antal i 

register 

Vinstmarginal Avkastning på totalt 

kapital 

kassalikv kassalikv2 kassalikv kassalikv2 

Jordbruk, skogsbruk och fiske 01-

03 

245 **    

Utvinning av mineral 05-

09 

37     

Tillverkning 10-

33 

605   *** *** 

Försörjning av el, gas, värme 

och kyla 

35 37 *** ***   

Vattenförsörjning; 

avloppsrening, 

avfallshantering och sanering 

36-

39 

29 *** ***   

Byggverksamhet 41-

43 

920 *** *** * * 

Handel; reparation av 

motorforden och motorcyklar 

45-

47 

1102 * **   

Transport och magasinering 49-

53 

488 *** ***   

Hotell- och 

restaurangverksamhet 

55-

56 

334 *    

Informations- och 

kommunikationsverksamhet 

58-

63 

234 *** ***   

Finans- och 

försäkringsverksamhet 

64-

66 

277     

Fastighetsverksamhet 68 550 *    

Verksamhet inom juridik, 

ekonomi, vetenskap och 

teknik 

69-

75 

998     
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Uthyrning, fastighetsservice, 

resetjänster och andra 

stödtjänster 

77-

82 

279 **    

Offentlig förvaltning och 

försvar; obligatorisk 

socialförsäkring 

84 1 N/A N/A N/A N/A 

Utbildning 85 106 * *   

Vård och omsorg; sociala 

tjänster 

86-

88 

210 *** *** ** ** 

Kultur, nöje och fritid 90-

93 

118     

Annan serviceverksamhet 94-

96 

102     

Förvärvsarbete i hushåll 97-

98 

0 N/A N/A N/A N/A 

Verksamhet vid 

internationella organisationer, 

utländska ambassader o.d. 

99 0 N/A N/A N/A N/A 

*** p < .001, ** p < .01, * p <.05, † p < .10 

N/A = Inte applicerbart (för få fall)  

 

Utifrån tabellen framgår att vissa näringsgrenar har en mer uppenbar påverkan av 

kassalikviditet på företagsprestationer än andra. Samtidigt kan vi i många fall inte utesluta att 

det finns effekter även om resultaten inte blir signifikanta här. En uppdelning av resultaten på 

detta sätt innebär att urvalen i vissa fall blir för små för att markera statistisk signifikans och att 

vi därför inte kan uttyda effekter. I det övergripande registerdatat är det uppenbart att det finns 

belägg för hypoteserna och tabellen här påvisar att framtida forskning kan behöva undersöka 

industrieffekter närmare. Speciellt förefaller det som att resultaten är olika vad gäller de två 

prestationsvariabler som inkluderats i studien. Medan relationen mellan kassalikviditet och 

vinstmarginal är signifikant i många av näringsgrenarna så är relationen mellan kassalikviditet 

och avkastning på totalt kapital endast statistiskt signifikant i ett par av näringsgrenarna. Som 

sagt, anledningen till att relationerna inte är statistiskt signifikanta för samtliga näringsgrenar 

kan vara en effekt av att urvalet för respektive näringsgrenar i vissa fall är för lågt för att medge 

signifikanta effekter. 

 

4.2 Kvalitativa resultat 

 

I syfte att kartlägga vilka faktorer som påverkar ett företags kassalikviditet har vi genomfört ett 

antal intervjuer. Vi delade upp intervjuobjekten i två kategorier, företag med hög kassalikviditet 

samt företag med låg kassalikviditet. Vi slumpade därefter ut företagsledare utifrån dessa 

kategorier som vi kontaktade för intervjuer. Vi redovisar nedan analyser och resultat från dessa 

intervjuer. 

 

4.2.1 Företag med hög kassalikviditet 
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Vi genomförde 5 intervjuer med respondenter som representerade företag med hög 

kassalikviditet. Företagen var verksamma inom olika branscher såsom trähandel, 

konsultarbeten och anläggning. Större delen av företagen var mikroföretag med endast ett fåtal 

anställda men med en varierande omsättning. Anledningen till att dessa företag innehar en hög 

kassalikviditet enligt företagsledarna är på grund av den säkerhet som den medför. Med en hög 

kassalikviditet kan företagen skydda sig mot kommande marknadsförändringar och fortsätta sin 

verksamhet utan att drabbas av likviditetsproblem. Det ger även möjlighet till en högre 

frihetsgrad och långsiktigt tänkande, då de med egna medel kan finansiera sina investeringar 

och fortfarande inneha en hög kassalikviditet. 

 

Tabell 6 utgör en sammanställning av de kvalitativa intervjuerna gjorda på företag med hög 

kassalikviditet. De vanligaste faktorerna som företagarna nämnde var varulagret, längden på 

uppdrag och kassagapet. Argumenten som användes för deras påverkan var varulagrets storlek 

som har en stor inverkan hos produktföretagen där ökad konkurrens och minskad efterfrågan 

kan skapa ett högt varulager som riskerar att inkurans förekommer. Längden på uppdragen hos 

konsultföretagen är också en bidragande faktor där en balans måste finnas mellan längden på 

uppdragen. Om företagens uppdrag endast består av långa och omfattande uppdrag så blir risken 

stor att företagen drabbas av likviditetsbrist då företaget står för utgifter men inte får in likviditet 

i företaget under en lång period. Företagsledarna nämner även att deras faktureringstider är en 

stor bidragande faktor till kassalikviditetens nivå. Genom att minska kredittiden mot kunder för 

utfört arbete ökar likviditeten i en högre takt och hålls på en stabilare nivå. Mikroföretagen 

präglas även av utdelningar som sänker kassalikviditeten, dessa görs däremot endast när 

företagsledaren ser det möjlig att ta utdelningen och samtidigt bibehålla en riskbuffert.  

 

TABELL 6: Sammanställning av kvalitativa intervjuer, hög kassalikviditet. 

Företag Beskrivning Faktorer 

1 Företag inom träförpackningstillverkning 

vars ändamål är tillverkning av emballage, 

byggmaterialförsäljning samt 

sågverksrörelse. Företaget etablerades 

under sent 90-tal och har under 10 

anställda. 

Företagsledaren nämner att företaget har en 

likvid riskbuffert för att klara av snabba 

omställningar och kunna självfinansiera 

investeringar. Företaget har ett varulager 

som påverkas av konkurrens och allmän 

efterfrågan, vilket gör att likviditet påverkas 

vid olika marknadsförändringar.  

2 Företag som bedriver konsultverksamhet 

inom företags organisationsutveckling. 

Företaget erbjuder bl.a. utbildningar, 

föreläsningar och projektledning. Företaget 

har under 5 anställda och etablerades i 

mitten av 90-talet. 

Företagsledaren nämner att företaget har en 

likvid riskbuffert för att skapa en högre 

frihetsgrad, långsiktigt tänkande samt skapa 

möjlighet till egenfinansierade 

investeringar. Företagets kassalikviditet 

påverkas av längden på uppdrag som utförs, 

och vikten av att ha en balans mellan långa 

och korta uppdrag för att ha en stabil 

kassalikviditet. Företagsledaren är även 

noggrann med faktureringstider, samt att 

fakturera kunden så snart arbetet är slutfört.  
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3 Företaget bedriver konsultuppdrag inom 

mark och anläggning. Företaget etablerades 

2007 och har en anställd.  

Företagsledaren nämner att 

kassalikviditeten ligger som ett skyddsnät 

som i sin tur möjliggör utdelningar. 

Företaget håller nere sina kortfristiga 

skulder till ett minimum och betalar inte ut 

löner, utan fokuserar på utdelningar. De 

investerar i värdepappersmarknaden för att 

få avkastning på sin likvid, och är medvetna 

om att de fakturerar sent, vilket minskar 

kassalikviditeten för företaget. Uppdragen 

som utförs väljs noga för att hålla en stadig 

kassalikviditet.    

4 Företag som är verksamt inom redovisning 

och bokföring som bedriver 

redovisningsbyråverksamhet med inriktning 

mot skatter, bokföring och redovisning. 

Företaget har mindre än 5 anställda och 

etablerades i mitten av 80-talet. 

Företagsledaren nämner att 

kassalikviditeten i företaget ska vara över 

100% så att de kan betala av sina 

kortfristiga lån direkt men hur mycket över 

100% lägger de inte så stort fokus på. De 

anser att det alltid är bra att ha en 

riskbuffert och veta att man kan betala av 

alla lån direkt men företaget använder 

främst andra prestationsmått för att mäta 

hur det går för företaget.  

5 Företag som är verksamt inom 

allmännyttiga anläggningsarbeten som 

bedriver brunns- och energiborrning samt 

försäljning av vatten- och värmepumpar. 

Företaget etablerades på 60-talet och har 

mindre än 5 anställda. 

Företagsledaren nämner att då företaget är 

ett litet familjeföretag är en stark 

kassalikvid viktigt för att kunna möta 

framtida marknadsförändringar, ökad 

konkurrens, minskad efterfrågan osv. 

Genom en buffert möjliggörs även 

självfinansiering av framtida investeringar 

vilket företaget försöker göra så mycket 

som möjligt. 

 

Överlag sorterade respondenterna faktorerna som påverkningsbara och icke påverkningsbara. 

Respondenterna ansåg att flertalet av faktorerna var påverkningsbara. Till exempel faktorer som 

längden på uppdrag och kassagapet är sådana som företagsledningen kan styra och utveckla. 

Genom att noggrant välja uppdrag att utföra skapas en balans där företagen har ett kontinuerligt 

inflöde av likvider och undviker på det sättet likviditetsbrist. Genom att enbart ta korta uppdrag 

så kan det leda till att de står utan arbete nästkommande månader och därmed inte har arbete att 

utföra. Genom att bara ta längre uppdrag ökar risken för att inte få in några likvider och företaget 

kan därmed drabbas av likviditetsbrist. En balans måste därmed uppnås för att ha en stadig 

kassalikviditet som fungerar som en riskbuffert. Genom att fakturera uppdragen så fort de är 

utförda så minskar även kassagapet och likvider kommer snabbare in i företaget som skydd mot 

likviditetsbrist. 

 

4.2.2 Företag med låg kassalikviditet 
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Vi genomförde 5 intervjuer med respondenter som representerade företag med låg 

kassalikviditet. Företagen var olika i storlek och de flesta inom olika branscher. Företagen vi 

intervjuade är verksamma inom tillverkning, vägtransport, handel & förädling av råvaror samt 

bilbranschen. 

 

Tabell 7 utgör en sammanställning av de kvalitativa intervjuerna gjorda på företag med låg 

kassalikviditet. De vanligaste faktorerna som företagsledarna nämnde var investeringar, 

varulagret och kassagapet. Argumenten som användes för deras påverkan var att 

investeringarna ofta är omfattande under vissa perioder, vilket gör att företagens likvid påverkas 

negativt kortsiktigt vilket medför att kassalikviditetens nivå sjunker. Samtidigt som företagen 

försöker hålla lagernivån så låg som möjligt så ser företagsledarna att en hög lagernivå är en 

bidragande faktor till en låg kassalikviditet. Det uppstår ett dilemma då företagen å ena sidan 

vill kunna möta kundernas efterfrågan och undvika stopp i försäljningen för att lagret är tomt, 

men å andra sidan vill företagen ha så låg lagernivå som möjligt för att inte ha orörda produkter 

på lager samt inkurans. Kassagapet var något som de flesta företagsledare tog upp som påverkar 

kassalikviditeten. Hos vissa ligger fokus på kredittiden mot kunder, hos andra mot leverantörer 

men överlag finns det ett intresse hos företagen att förlänga kredittiden mot leverantörer och 

förkorta den mot kunder för att, på så sätt, minska kassagapet. Detta innebär i praktiken att tiden 

som företaget ligger ute med pengar minskar, vilket skulle påverka kassalikviditeten positivt. 

 

TABELL 7: Sammanställning av kvalitativa intervjuer, låg kassalikviditet. 

Företag Beskrivning Faktorer 

1 Tillverkningsbolag som tillverkar, 

marknadsför och distribuerar 

förpackningspapper. Etablerades under 

tidigt 80-tal och har drygt 300 anställda  

 Företagsledaren tar upp att företaget tillhör 

en koncern och därav är fokus på 

kassalikviditetens nivå inte lika hög då 

moderbolaget går in med mer pengar om 

det behövs. Företagsledaren nämner 

investeringsläget som den främsta faktorn 

för kassalikviditetens nivå, då det görs 

omfattande investeringar under vissa 

perioder. 

2 Företag inom bilbranschen som bedriver 

handel med bilar och bilreservdelar samt 

verkstadsrörelse. Företaget etablerades mot 

under sent 80-tal och innehar drygt 25 

anställda.  

Företagsledaren menar att deras bransch är 

förknippade med höga driftkostnader samt 

stora lagernivåer. Dessa leder till lägre 

kassalikviditet då omfattningen av 

varulagret leder till många lån. Företaget 

jobbar aktivt med att påverka 

kassalikviditeten, främst genom att ha så 

lågt varulager som möjligt men även genom 

att förkorta kassagapet. 

3 Företag inom fiskbranschen som bedriver 

handel med fiskprodukter samt förädling av 

fiskråvaror. Företaget har funnits sedan 

tidigt 90-tal och har drygt 30 anställda. 

Företagsledaren menar att varulagrets nivå 

samt stigande råvarupriser (om cirka 40 %) 

har lett till företagets relativt låga 

kassalikviditet. Faktorer, som enligt 
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företagsledaren påverkat kassalikviditetens 

nivå är främst de stigande råvarupriserna 

men även säsongsprodukter. Då de köper in 

mycket av en specifik vara under en period, 

men sedan säljer det utspritt över året. I 

syfte att hålla kassalikviditeten på en 

önskvärd nivå jobbar företaget med att 

korta ner kredittid hos kund samt att 

förlänga kredittiden hos leverantörer. Att 

hålla lagernivån så låg som möjligt är även 

en tänkbar åtgärd. 

4 Företag som är verksamt främst inom 

bilbranschen och bedriver fabriks-, handels-

, verkstads- och garagerörelse inom 

bilbranschen. Företaget etablerades under 

30-talet och har runt 25 anställda.   

Företagsledaren menar att deras 

kassalikviditet påverkas mycket av hur 

finansieringen är upplagd. Kassalikviditeten 

påverkas negativt för att företaget ligger ute 

med pengar och intäkterna kommer in i 

företaget sporadiskt. Företaget köper gärna 

loss sina produkter direkt, vilket även 

påverkar kassalikviditeten negativt. 

Kassalikviditetens nivå är något som alltid 

uppmärksammas och kontrolleras då 

företaget tidvis måste ha en stor buffert 

inför högt försäljningstryck.    

5 Företag verksamt inom vägtransport, där 

verksamhetens ändamål är att utföra 

trätransport med lastbil. Företaget 

etablerades i mitten av 80-talet och har runt 

30 anställda.  

Företagsledaren nämner investeringar som 

den främsta faktorn till företagets nivå av 

kassalikviditet. Företaget har ofta mycket 

investeringar under kort tid, vilket påverkar 

kassalikviditeten på kort sikt. Företaget 

uppmärksammar kassalikviditeten inför 

varje ny investering. Beroende på 

kassalikviditetens nivå så finansieras 

investeringarna olika, i syfte att antingen 

höja eller sänka den.  

 

Respondenterna ansåg att vissa faktorer var viktigare att fokusera på än andra, då vissa faktorer 

var mer påverkningsbara än andra. Faktorer som främst karaktäriserades som påverkningsbara 

var kassagap och varulager då dessa är något som företagsledningen i stor utsträckning kan 

styra och utveckla. Genom att påverka kredittiden hos leverantörer och kunder ligger företaget 

ute med pengar under en kortare tid, vilket påverkar kassalikviditeten positivt. Investeringar 

kan i viss mån vara påverkningsbara. Hur företag väljer att finansiera en investering har en 

direkt påverkan på kassalikviditeten. Investeringar kan finansieras genom lån, betalas av genom 

avbetalning eller finansieras med egna medel.  

 

4.3 Jämförande analyser 

 

Ovanstående intervjuer har fokuserat på att ta reda på hur företagsledare ställer sig till 

kassalikviditet och vad dem ser som bidragande faktorer till påverkan av denna. Intervjuerna är 
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genomförda med företagsledare insatta inom respektive företags ekonomi, där posterna för 

dessa respondenter varierade. Som tidigare nämnt har vi intervjuat 10 företagsledare, där 5 av 

företagsledarna representerar företag med en kassalikviditet under 100 %, och 5 företagsledare 

som representerar företag med en kassalikviditet över 100 %. Företagen är olika ti ll storlek, 

omsättning samt branschtillhörighet. 

 

De flesta företagsledare är överens om att vissa faktorer är mer påverkningsbara än andra. 

Generellt är kassagapet den faktorn som främst kopplas ihop med kassalikviditeten och ses som 

påverkningsbar av företag med både hög och låg kassalikviditet. Det finns ett allmänt intresse 

enligt respondenterna av att förlänga kredittiden hos leverantörer och minska kredittiden hos 

kunder för att reducera tiden företagen ligger ute med pengar, dvs. minska kassagapet. Utöver 

att minska kassagapet ser vi i vårt urval att produktionsföretag ofta ser varulagret som en 

bidragande faktor till kassalikviditeten, vilket de jobbar aktivt med att reducera genom att ha 

varulagret på en så låg nivå som möjligt. Inom tjänsteföretag är denna faktor utbytt mot 

“längden på uppdrag”, där en avvägning av uppdrag och dess omfattning bör göras för att få in 

intäkter löpande och inte drabbas av likviditetsbrist. 

 

Utifrån ovanstående analys kan vi dra slutsatsen att respondenternas syn på faktorer som 

påverkar kassalikviditeten är oberoende om företaget de representerar har hög eller låg 

kassalikviditet. Med andra ord ser vi inget samband mellan specifika faktorer och företagens 

nivå av kassalikviditet. Skillnaden i faktorer som påverkar kassalikviditeten är snarare 

förknippat med branschtillhörighet utifrån vårt urval. Den stora skillnaden mellan företag med 

hög kontra låg kassalikviditet, baserat på vårt urval, ligger i själva synen på kassalikviditeten 

och dess funktion. Av de företag vi intervjuat med hög kassalikviditet nämner respondenterna 

frekvent ord som “trygghet” och “buffert”. Trots att kassalikviditetens funktion kan skilja sig 

snarlikt mellan dessa företag så agerar den främst som en säkerhet inför kommande 

marknadsförändringar och bidrar till möjligheten att självfinansiera, vilket upplevs som en ökad 

frihetsgrad då företaget inte riskerar att låsas upp i lån. 

 

I motsats till företagen med hög kassalikviditet nämner respondenterna för företag med låg 

kassalikviditet snarare lönsamhet och tillväxt genom ord som “investeringar” och 

“långsiktighet”. Inom dessa företag upplevs kassalikviditeten som mindre viktig då de främst 

anser att kapitalet ska arbeta och inbringa intäkter istället för att fungera som en säkerhet i form 

av en buffert.  
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5. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt jämförs studiens teoretiska referensram samt dess hypoteser mot de resultat som 

framkommit. Diskussioner kring teoretiska och praktiska resultat kommer att utföras med syfte 

att skapa riktlinjer för framtida forskning och även för att vägleda praktiker som är intresserade 

av vilken betydelse kassalikviditeten har för företagsprestationer 

 

5.1 Inledande diskussion 

 

I den här studien har vi studerat vilken betydelse likviditet har för företagsprestationer i termer 

av vinstmarginal och avkastning på totalt kapital. Överlag styrker studiens resultat att 

kassalikviditet är ett centralt nyckeltal där ökad likviditet ger förbättrade förutsättningar för 

företagsprestationer upp till en viss punkt varefter överlikvidisering kan leda till reducerad 

effektivitet och försämrade prestationer. 

 

Dessa resultat är intressanta i samband med kunskap om att likviditetsbrist ofta är en av de 

främsta orsakerna till att företag går i konkurs (Visma, 2014) och att 33,6% av aktiebolagen i 

Norrbotten har en kassalikviditet under 100%. Studiens resultat understryker att oförmågan att 

betala leverantörer, personal, driftskostnader etcetera kan sätta även de mest kompetenta 

företagen i konkurs. Samtidigt tyder också resultaten på att de företagare som är skickliga på 

att generera likvida resurser också skapar bättre förutsättningar för att förbättra sina 

företagsprestationer, även om marginaleffekten är avtagande. 

 

I syfte att skapa en djupare förståelse för hur kassalikviditet används som nyckeltal av 

företagsledare genomfördes tio intervjuer. Syftet med intervjuerna var att utröna hur 

företagsledarna aktivt arbetar med syfte att påverka verksamhetens kassalikviditet. Resultaten 

visar att företagsledare som uttalar sig för företag med hög kassalikvidi tet anger överlag att 

likviditet ska fungera som en buffert och säkerhet mot framtida marknadsförändringar medan 

respondenter som uttalar sig för företag med låg kassalikviditet anger att likviditet framförallt 

ska arbeta och vara verksamt. 

 

Nedan diskuteras teoretiska och praktiska implikationer av studiens resultat i mer detalj. 

Avslutningsvis diskuteras praktiska implikationer och förslag till framtida forskning.  

 

5.2 Kassalikviditetens påverkan på företagsprestationer 

 

Vår första hypotes var att kassalikviditeten har en positiv påverkan på vinstmarginalen, men 

endast upp till en viss nivå där effekten av en hög kassalikviditet istället påverkar 

vinstmarginalen negativt. Detta baseras på tidigare studier som presenterar olika resultat, samt  

att genom en ökad likviditetsnivå skapas en större frihetsgrad vilket kan leda till en 

effektivisering inom verksamheten. Däremot blir effekten mest troligt negativ vid en för hög 

nivå då för mycket likviditet skapar en ineffektiv ansamling pengar som kan investeras för att 

få bättre avkastning. Enligt vår första hypotes är kassalikviditeten positivt relaterad till 
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vinstmarginalen upp till en nivå där den relationen sedan avtar och blir negativ. Detta finner vi 

stöd för i studiens icke-linjära regressionsanalyser där ett signifikant samband finns mellan 

kassalikviditet och vinstmarginal. Resultaten visar att för varje procentenhet som 

kassalikviditeten ökar så ökar även vinstmarginalen, detta samband gäller dock bara upp till en 

nivå där kassalikviditeten når sitt teoretiska optimum och vinstmarginalen sedan sjunker. 

 

Vår andra hypotes var att kassalikviditeten har en positiv påverkan på avkastningen på totalt 

kapital, men endast upp till en viss nivå där effekten av en hög kassalikviditet istället påverkar 

avkastningen på totalt kapital negativt. Detta baseras på syftet med nyckeltalet avkastning på 

totalt kapital. Nyckeltalet används för att visa effektiviteten av företagens 

investeringsstrategier. Genom att bygga upp en likviditet skapas en högre frihetsgrad och större 

långsiktigt tänkande vilket möjliggör mer strategiska investeringar. Blir likviditeten för hög 

däremot så skapas en nivå där likvida medel ligger inaktiva och inte skapar värde för företaget. 

Enligt vår andra hypotes var kassalikviditeten positivt relaterad till avkastning på totalt kapital, 

upp till en nivå där relationen sedan avtar och blir negativ. Även detta finner vi signifikant stöd 

för i studiens icke-linjära regressionsanalyser där vi ser att en ökning av kassalikviditeten 

kommer att öka avkastningen på totalt kapital, detta samband gäller dock endast tills 

kassalikviditeten når sitt teoretiska optimum. Studiens resultat stämmer således överens med de 

framställda hypoteser och våra förväntningar. 

 

Saleem och Rehman (2011) visade ett positivt samband mellan likviditet och lönsamhet genom 

linjära regressionsanalyser vilket delvis stämmer överens med resultaten i denna studie. 

Författarna nämner också att vid en viss nivå så minskar lönsamheten vid ytterligare 

likviditetsnivåer, vilket endast tas upp ytligt då författarna betonar att en likviditet i företaget 

ökar lönsamheten. Istället visar Eljelly (2004) att en avvägning sker mellan företags likviditet 

och dess lönsamhet. Han presenterar likviditets kontra lönsamhets principen. Vilket betyder att 

ett företag med hög likviditet kännetecknas av låg lönsamhet och vice versa. Genom 

regressionsanalyser så påvisas ett negativt samband till stöd för likviditets kontra lönsamhets 

principen.  

 

Både Saleem och Rehman (2011) samt Eljellys (2004) resultat stämmer delvis överens med 

resultatet som presenteras i denna studie. Vad Eljelly´s (2004) studie inte visar är att likviditets 

kontra lönsamhets principen endast föreligger vid olika nivåer av kassalikviditet. Att öka sin 

likvid betyder inte alltid att man ger upp lönsamhet, utan snarare att man skapar en säkerhet 

mot eventuella marknadsförändringar. Resultatet i studien visar även att kassalikviditeten ökar 

lönsamheten. Det kan däremot ses skadligt mot lönsamheten att inneha en allt för hög 

kassalikviditet då det finns ett teoretiskt optimum, där kassalikviditeten börjar påverka 

prestationerna negativt. Däremot är det endast en handfull av företagen i urvalet för denna 

studie som översteg denna gräns då det teoretiska optimum är så pass högt. Detta innebär att 

majoriteten av företagen i urvalet kan höja sin kassalikviditet utan att påverka sina prestationer 

negativt.  

 

5.3 Faktorers påverkan på kassalikviditet 
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Vid intervjuer med företag som innehar en hög kassalikviditet samt vid intervjuer med företag 

som har låg kassalikviditet ser vi små skillnader när det gäller faktorer som påverkar 

kassalikviditeten. Faktorer såsom kassagap, varulager och längd på uppdrag, är faktorer som vi 

ser påverkar båda grupper av företag oberoende av nivå av kassalikviditet. Det är snarare olika 

branschtillhörigheter som gör att faktorer skiljer sig åt mellan företagen. Det som skiljer de 

olika grupperna från varandra är vad syftet med likviditetsnivån är ämnad för. Företag med hög 

likviditet är tydliga med att den är ämnad som en säkerhetsbuffert medan företag med låg 

likviditet inte ser det lika nödvändigt för det ändamålet av olika skäl. Istället ses investeringar 

mer prioriterat och genom investeringar öka lönsamheten.  

 

Resultaten från de kvalitativa intervjuerna visar att företagen gör ett val mellan lönsamhet och 

säkerhet, någonting som går i linje med likviditets kontra lönsamhets principen som Eljelly 

(2004) presenterar. Resultaten från vår studie visar däremot att företag inte behöver göra detta 

val i samma utsträckning då prestationerna fortfarande kan öka då man har en mellannivå på 

kassalikviditeten, och på det sättet uppnå lönsamhet och ha en säkerhetsbuffert. 

 

5.4 Praktiska och teoretiska implikationer 

 

Ökad förståelse för företags överlevnad och framgång är av stor betydelse för 

samhällsekonomin, för att reducera transaktionskostnader som uppstår i och med konkurser. I 

den här studien har vi undersökt och funnit belägg för att en högre kassalikviditet nödvändigtvis 

inte behöver innebära den tidigare bevisade avvägning. Dessa resultat kan vara av intresse för 

företagsledare om de står inför dilemmat att antingen investera de likvidamedlen i större 

utsträckning eller behålla en riskbuffert. Resultatet visar att företagens kassalikviditet inte ska 

ses som outnyttjade resurser utan istället kan man se de fördelar som kassalikviditeten för med 

sig. Med en högre kassalikviditet kan ett större förhandlingsutrymme vid val av investeringar 

och ett större långsiktigt tänkande skapas. Någonting som denna studie visar är att prestationer 

inom företagen blir effektivare vid en ökad likviditet, till en viss gräns. Kassalikviditeten står 

även som ett skydd mot konjunktursvängningar och leder till att personal inte behövs varslas 

eller anläggningstillgångar säljas av för fortsatt verksamhet. Att vara för ivrig att investera de 

kapital företaget besitter för att öka lönsamheten kan istället drabba företaget negativt, om de 

drabbas av likviditetsbrist. 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

 

I denna studie har vi undersökt likviditet och lönsamhet. Vi har valt att operationalisera 

likviditet som kassalikviditeten, som visar förmågan att betala kortfristiga skulder när de faller 

till betalning. Lönsamhet har vi operationaliserat som vinstmarginal och avkastning på totalt 

kapital då dessa nyckeltal visar hur effektiv processerna inom verksamheten är samt hur 

effektiva företagens investeringar är. Vi valde att begränsa oss till dessa faktorer då de är 

centrala för företags lönsamhet och dess investeringar, men i syfta att skapa djupare förståelse 

så föreslår vi forskare att undersöka mer exakt hur lönsamhetsmåtten påverkas av likviditeten. 

Vi vet från denna studie att det finns ett signifikant samband, men inte de exakta faktorerna som 
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gör att lönsamheten ökar vid en högre kassalikviditet. Detta har legat utanför vår studies fokus, 

men kan vara ett intressant fokus för framtida forskning. 

 

Genom vår kvalitativa del fick vi ambiguösa svar varför kassalikviditeten hålls på en nivå under 

100%, i ca 33,6% av Norrbottens alla aktiebolag. Vår studie ger signifikanta resultat som visar 

att en avvägning inte sker i samma utsträckning som den tidigare har bevisats och vidare 

forskning skulle kunna ta vid och undersöka varför vissa verksamheter drivs med denna 

riskbenägenhet som en låg kassalikviditet kan medföra. Våra intervjuer kunde inte på ett 

djupare perspektiv ta fram klara resultat varför företagen med låg kassalikviditet hade en högre 

investeringsvilja medan företag med hög kassalikviditet var väldigt tydliga med att 

kassalikviditeten fungerade som en riskbuffert. Detta kan vara ett intressant fokus för framtida 

forskning då det kan motverka ekonomiska svårigheter för företag vid plötsliga 

marknadsförändringar. 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån de två tidigare presenterade 

forskningsfrågorna. 

 

6.1 Vilken effekt har ett företags kassalikviditet på dess prestationer? 

 

Följande studie har visat att det föreligger ett signifikant positivt samband mellan kassalikviditet 

och företagsprestationer upp till en viss nivå där vidare ökning i kassalikviditeten leder till ett 

negativt samband som resulterar i reducerade företagsprestationer. Dessa resultat kan bidra till 

att förstå och utveckla de tidigare tvetydiga empiriska fynd som gjorts inom forskning om 

kassalikviditetens betydelse för företagsprestationer. Det skapar även förutsättningar för företag 

då de genom större likvida ansamlingar kan förbättra företagsprestationerna och öka 

lönsamheten.  

 

6.2 Vilka faktorer påverkar ett företags kassalikviditet? 

 

Vidare visar studien att synsätten på kassalikviditeten skiljer sig mellan företag med hög 

respektive låg kassalikviditet. Företag med hög kassalikviditet ser kassalikviditeten som en 

riskbuffert medan företag med låg kassalikviditet ser den som mindre viktigt ur ett buffert 

perspektiv och vill istället öka lönsamheten genom att ha kapital som arbetar. Faktorerna inom 

företaget som påverkar nivån av kassalikviditeten ses generellt som de samma med vissa 

skillnader mellan produktions och tjänsteföretag. Faktorer som påverkar är kassagapet 

varulager samt uppdragslängd.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 
  

Företagets namn (ifylles innan av intervjuaren): 

Kontaktuppgifter (ifylles innan av intervjuaren): 

  

Företagets kassalikviditet åren 2010-2013 (ifylles innan av intervjuaren): 

Företagets senaste kassalikviditet (ifylles från databas innan av intervjuaren):  

  

Vid samtal: 

* Kortfattad information om studiens syfte och metod. 

 

* Kan du beskriva varför företagets kassalikviditet är på den nivå den är? 

 

* Vilka faktorer anser du framförallt påverkar företagets kassalikviditet? 

 

* På vilket sätt påverkas företagets kassalikviditet (dvs hur påverkar faktorerna du nämnde)? 

 

* Arbetar ni på något speciellt sätt i syfte att påverka företagets kassalikviditet? 

 

* Är kassalikviditet något som uppmärksammas i företagets ekonomiska styrning och i sådana 

fall på vilket sätt? 

 

* Avslutningsvis uppmanas respondenten att ge information om det är något vi eventuellt inte 

fått med eller som respondenten ser som centralt för studiens tema. 

 

* Tack för medverkan! 

 


