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Sammanfattning 

Examensarbete i Företagsekonomi, Linnéuniversitetet, Kandidatuppsats, VT 2017

  

Författare: Fredrik Jakobsen och Jonas Johansson 

Handledare: Pia Nylinder 

Titel: En jämförelse av det aktiva arbetet med att minska kapitalbindningen i 

rörelsekapitalet mellan svenska företag i mediebranschen, skogsbranschen samt 

tillverkningsbranschen. 

Bakgrund och problem: Företag kan få flera positiva effekter av att aktivt arbeta med 

att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Företagen har dock olika möjligheter 

beroende på vilken bransch de arbetar inom. Kapitalbindningen kan minskas beroende 

på vilken bransch företaget verkar inom samt vilka val som företaget gör. 

Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning svenska företag inom mediebranschen och 

skogsbranschen arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet 

samt jämföra resultaten med en tidigare motsvarande undersökning inom 

tillverkningsbranschen. Jämförelsen ska utröna hur branschtillhörighet påverkar 

arbetet. 

Avgränsningar: Undersökningen riktar sig till de 25 största svenska aktiebolagen inom 

mediebranschen respektive skogsbranschen. Ingen skillnad har gjorts på noterade och 

onoterade bolag eller på större eller små bolag. Bolagen är emellertid i praktiken 

nästan uteslutande större bolag. 

Metod: Arbetet har bestått av två delar. Dels har en studie gjorts av företagens 

årsredovisningar i syfte att få en bild över hur företagens förutsättningar att bedriva 

ett aktivt arbete med dessa frågor ser ut. Frågeenkäter har skickats ut till 

ekonomichefer, eller personer med samma insikt i bolaget, på 25 företag inom 

mediebranschen respektive skogsbranschen. Ekonomicheferna har sedan kontakts för 

telefonintervju. Svaren har efter att ha tolkats och kvantifierats jämförts med svaren i 

en motsvarande undersökning för tillverkningsbranschen. Resultaten har utvärderats 

utifrån en deduktiv ansats där metoden har varit blandad kvantitativ och kvalitativ. 
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Resultat och slutsatser: Alla bolagen i undersökningen arbetar aktivt med att minska 

kapitalbindningen i rörelsekapitalet, även de som uppger att de inte gör det. Inom 

tillverkningsbranschen arbetar de flesta aktivt med att minska kapitalbindningen i 

rörelsekapitalet samtidigt som det är oklart huruvida de som uppgett att de inte 

arbetar aktivt trots allt gör det.  

Tillverkningsbranschen är den bransch som arbetar mest utstuderat med lagerfrågor. 

Det vanligaste inom tillverkningsbranschen är att man arbetar med lager utifrån 

efterfrågan medan man i mediebranschen och skogsbranschen arbetar mest med lean 

supply chain. Mediebranschen har emellertid mycket små lager om man ens har något. 

Alla i mediebranschen tycker att kundfordringar är det klart viktigaste området att 

arbeta med men i praktiken arbetar en stor del av företagen mycket lite med frågan. 

Tillverkningsbranschen arbetar mest med frågan även om man inte tycker att den är 

lika viktig som de två andra branscherna gör. 

Ingen av de tre branscherna arbetar särskilt utstuderat med leverantörsfakturor. Inte 

ens mediebranschen som har balansräkningar där leverantörsskulder upptar relativt 

stor plats. 

Sammanfattningsvis så spelar branschtillhörigheten en viss roll kring hur företagen 

arbetar med dessa frågor, men det som tycks mest avgörande för hur företagen 

bedriver sitt arbete tycks vara företagets struktur och individuella förutsättningar. 

Förslag till fortsatt forskning: Undersökningen har påvisat skillnader mellan 

mediebranschen, skogsbranschen samt tillverkningsbranschen i hur man arbetar med 

rörelsekapitalet. En utbredning till än fler branscher skulle vara intressant för att 

vidare utreda branschtillhörighetens betydelse.   
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Förord 

Vi vill första och främst tacka alla företag som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer. 

Utan ert deltagande så hade denna uppsats aldrig blivit av. Utöver det så vill vi även 

rikta ett tack till vår handledare Pia Nylinder för värdefull feedback och handledning. 

Ett tack vill vi även rikta för den feedback som vi fått från våra kurskamrater vid 

Linnéuniversitetet, under kursens seminarier som gett nya infallsvinklar och fört 

arbetet framåt. Vi anser att ämnet som tas upp i studien, ökat kassaflöde genom 

minskad kapitalbindning i rörelsekapitalet, är intressant och vi hoppas att ni som läsare 

också finner studien intressant. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kassaflödet spelar idag en allt större roll i många företag. Förutom att kassaflödet 

används flitigt vid värderingen av ett företag (Nilsson, Isaksson, Martikainen, 2002) så 

har kassaflöde fått en allt större roll vid bedömning och mätning av företagets 

ekonomisk prestanda på bekostnad av den klassiska resultaträkningen med intäkter 

och kostnader (SRF redovisning, 2017).  

 

Att ha ett bra kassaflöde kan ha stor påverkan för företaget, både internt och externt. 

Genom att skapa en förståelse för hur kassaflödet ser ut och hur företaget kan arbeta 

med kassaflödet så kan mycket bra information erhållas som kan vara till stor nytta för 

företaget. Internt kan det vara till stor hjälp när företaget ska planera sin dagliga 

verksamhet så att man exempelvis klarar av att fullfölja sina betalningsåtaganden, men 

den kan även vara till stor hjälp vid budgetarbete eller vid styrning av verksamheten. 

(Sandell, 1998). Ett bra kassaflöde ger dessutom en god likviditet och mindre 

känslighet ifall något oväntat sker för företaget med stora likvida påföljder. Externt kan 

ett gott kassaflöde påverka hur företaget uppfattas av exempelvis aktieägare och 

kreditgivare på kapitalmarknaden. Ett bra kassaflöde kan vara positivt när det gäller att 

främja aktieägare men kan även underlätta vid förhandlingar med kreditinstitut 

angående kreditvillkor inför en investering eller expansion.   

 

Företagets kassaflöde brukar redovisas i en kassaflödesanalys. I Årsredovisningslagen, 

ÅRL, finns lagar som säger att bolag som per definition klassas som större bolag och 

använder sig av de så kallade K3 reglerna, som är det regelverk som gäller för större 

företag, måste ha med en kassaflödesanalys i årsredovisningen (ÅRL 4:1 st 2). Vad som 

klassas som ett större bolag finner man i ÅRL 1 kap 3§. Definitionen av större bolag 

kommer gås igenom mer detaljerat i senare delar men lite förenklat så är det bolag 

med stor omsättning, många anställda och stor balansomslutning som berörs av dessa 

regler (ÅRL 1 kap 3§)  
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Kassaflödesanalysen kan lite förenklat delas upp i löpande verksamhet (varulager, 

kundfordringar, kortfristiga skulder etc.), investeringsverksamhet (förvärv av 

materiella anläggningstillgångar) och finansieringsverksamhet (lån, amorteringar, 

utdelningar, koncernbidrag etc.) 

 

En kassaflödesanalys kan användas på flera olika sätt av företag. I vissa fall tas 

kassaflödesanalysen endast fram för att presenteras, för aktieägare och övriga 

intressenter, i årsredovisningen och används inte till någon djupare analys. Men med 

kunskap om hur en kassaflödesanalys fungerar så kan den även fungera som ett bra 

komplement till de traditionella resultat- och balansrapporterna. I många fall kan 

företag även få fram mer information ur en kassaflödesanalys än ur de traditionella 

balans- och resultatrapporterna eftersom den visar de faktiska betalningsströmmarna i 

företaget (Sandell, 1998). Kassaflödesanalysen visar bland annat information om 

bolagets likviditet, kapitalbindning, storlek på investeringar som gjorts samt hur 

verksamheten har finansierats (Lundén & Nyholm, 2013) 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns flera sätt på vilka företag kan öka sitt kassaflöde. Att öka omsättningen är ett 

sätt, men förutom det så kan företag även öka sitt kassaflöde genom att aktivt minska 

sin kapitalbindning. (Andersson & Jansson, 2004). Kapitalbindningen är det kapital som 

företaget har uppbundet i olika typer av tillgångar och kan bestå av många olika delar. 

Några av de största och vanligaste posterna som binder kapital hos företagen är lager, 

kundfordringar, leverantörsskulder och inventarier (Kieso, Weygandt & Warfield, 

2011). Genom att aktivt arbeta med att minska sin kapitalbindning så kan företaget 

frigöra likvida medel vilket innebär att möjligheterna till självfinansiering ökar och 

kostnaderna för finansiering med främmande kapital minskar (Eljelly, 2004).   

 

Beroende på företagets struktur så kan det finnas olika stora möjligheter att påverka 

kapitalbindningen. Enligt Wahlen, Baginski & Bradshaw (2014) varierar 
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kapitalbindningen mycket mellan olika företag och mellan olika branscher. Wahlen et 

al (2014) menar att företag inom tillverkande branscher, med stora lagerlokaler, där 

man i stor utsträckning tillverkar mot lager, har mycket kapital uppbundet i 

produkterna. Produkterna kostar pengar att tillverka och lagerföra och binder därmed 

kapital så länge de ligger kvar i lager. Kapitalbindningen minskar när produkterna säljs 

vidare och likvida medel kommer in.  Har företaget istället en komplicerad 

tillverkningsprocess så kan det istället vara tillverkningsmaskinerna som låser upp 

mycket kapital. Tillverkningsmaskinerna, som ofta innebär en stor investering av 

likvida medel, kan ses som en viktig tillgång för företaget, men genererar inte någon 

minskad kapitalbindning fören vid en eventuell vidareförsäljning eller utrangering av 

maskinerna (Wahlen et al 2014). För andra företag som exempelvis tjänsteföretag, 

som inte har några större lager och inga dyra tillverkningsmaskiner, så kan det enligt 

Wahlen et al (2014) istället vara områden som kundfordringar och leverantörsskulder 

som binder upp kapital. Kundfordringar innebär att företaget har utfört ett åtagande 

åt en kund, sålt en vara eller utfört en tjänst. Kundfordringar binder kapital fram till 

dess att de blir betalda och likvida medel kommer in. För att påverka 

kapitalbindningen kan företag därför välja att minska betalningstiden på fakturan för 

att snabbare få betalt. Leverantörsskulder däremot innebär att företaget fått tillgång 

till en vara eller utförd tjänst, som de ännu inte betalat för. Kapitalbindningen minskar 

först när varan/tjänsten blir betald och likvida medel går ut från företaget. Företag kan 

försöka påverka betalningsvillkoren och betala senare för att på så vis påverka 

kassaflödet (Wahlen et al 2014).  

 

När man tittar på kapitalbindningen i olika branscher är det viktigt att komma ihåg att 

man beroende på vilken bransch man undersöker får man olika mönster när det gäller 

kapitalbindningen. Brealey, Myers, Stewert & Allen (2014) har tittat närmare på hur 

några olika branscher skiljer sig åt när det gäller fördelningen av kundfakturor och 

lager i rörelsekapitalets omsättningstillgångar.  De har i sin forskning kommit fram till 

följande lista: 
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● Telecom - 66 % kundfakturor, 33 % lager 

● Software - 90 % kundfakturor 10 % lager 

● Medicin - 55 % kundfakturor 45 % lager 

● Handel - 10 % kundfakturor 90 % lager 

● Papper - 55 % kundfakturor 45 % lager 

● Mat - 40 % kundfakturor 60 % lager 

● Olja - 70 % kundfakturor 30 % lager 

● Tillbehör - 75 % kundfakturor 25 % lager 

● Järnväg - 90 % kundfakturor 10 % lager 

Exemplet ovan visar att det förekommer stora skillnader mellan olika branscher när 

det gäller rörelsekapital och kapitalbindning.  

 

Oavsett hur mycket eller lite kapital företaget har uppbundet så är det viktigt för 

företag att man har en strategi för hur man arbetar med sitt kassaflöde och i det 

arbetet kan kapitalbindningen vara ett sätt för att förbättra kassaflödet (Wahlen et al 

2014). Wahlen et al (2014) menar att företag i branscher, som har en större andel av 

det totala kapitalet bundet, ofta prioriterar frågor kring kapitalbindning och 

kassaflöden högre än företag i branscher med låg andel bundet kapital.  

  

Eftersom det är flera olika delar av företaget som bidrar till kapitalbindningen så kan 

det även finnas flera olika strategier för hur företag väljer att arbeta med 

kapitalbindningen. Därför kan de vara intressant att titta på vilka förutsättningar 

företag, i några branscher med skilda förutsättningar, har samt hur man utifrån dessa 

väljer att arbeta med att minska kapitalbindningen och därmed öka kassaflödet.  

 

Andersson & Jansson (2004) har i en Masteruppsats tittat närmare på hur företag 

inom tillverkningsindustrin arbetar med att aktivt minska sin kapitalbindning för att 

öka kassaflödet. De har i studien även valt att titta på utifrån vilket motiv företagen 

arbetar med att påverka kassaflödet samt hur viktig man anser att 
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kassaflödesrapporten är i relation till de andra finansiella rapporterna. De har gjort sitt 

arbete som en kvantitativ undersökning där man intervjuar ekonomichefer på det 100 

största svenska bolagen inom tillverkningsindustrin, sett till omsättning (Andersson & 

Jansson, 2004). I sina slutsatser har de kommit fram till att en stor majoritet av de 

tillverkande svenska företagen arbetar aktivt med att öka sitt kassaflöde genom 

minskad kapitalbindning (Andersson & Jansson, 2004). Det har kommit fram till att det 

område som främst prioriteras av företagen när det gäller att minska 

kapitalbindningen i syfte att påverka kassaflödet är lager. Även kundfordringar 

prioriteras högt av företagen medan området leverantörsskulder prioriteras lägre, 

enligt studien. De pekar vidare på att det finns vissa brister i uppsatsen. En brist menar 

dem är att det inte har tagits hänsyn till olika branscher i studien utan att de enbart 

fokuserat på tillverkande företag. Eftersom det finns stora skillnader mellan branscher 

och att många företag har olika möjligheter att påverka sin kapitalbindning så är det 

troligt att det även finns skillnader i sättet att arbeta med dessa frågor. Av den 

anledningen efterlyser dem därför ett fördjupat forskningsarbete där fokus läggs på 

vilken roll branschtillhörigheten har spelat och varför branschtillhörigheten har spelat 

denna roll (Andersson & Jansson, 2004). 

 

Det finns inte mycket tidigare forskning i frågan om vilken roll branschtillhörigheten 

spelar för hur företag arbetar med dessa frågor. Mycket av den tidigare forskningen 

som finns inom området är till stor del inriktad på tillverkningsbranschen och hur man 

i den branschen arbetar med kapitalbindningen. De flesta studier inom området har 

även kommit fram till den slutsatsen att lager är det område som prioriteras mest av 

företagen när det gäller att minska kapitalbindningen. Förutom Andersson & Jansson 

(2004) har även Ahlstedt & Lindström (2016) och Linderson & Palm (2002) kommit 

fram till liknande slutsatser i sina studier. 

 

Istället för att enbart fokusera på tillverkningsindustrin så har det i denna studie valts 

ett bredare perspektiv. Studien kommer undersöka två andra branscher, 

mediebranschen och skogsbranschen. Tanken är att undersöka hur man arbetar med 
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dessa frågor i två branscher, som kan tyckas väldigt olika varandra, för att sedan 

jämföra med hur bolagen inom tillverkningsindustrin arbetar, utifrån Andersson & 

Janssons slutsatser. 

 

Eftersom Andersson & Janssons (2004) studie har en liknande inriktning som i detta 

arbete, så är det intressant att jämföra slutsatserna från denna studie, gällande 

mediebolag och skogsbolag, med Andersson och Janssons (2004) studie gällande 

tillverkningsindustrin. Att ha i åtanke är att Andersson & Janssons studie är från 2004 

och alltså är 13 år gammal. Sedan 2004 har det bland annat genomgåtts en finanskris 

som har haft påverkan på industrin. Hade samma studie genomförts idag kan det 

hända att resultatet hade sett något annorlunda ut. Trots detta så anser författarna till 

denna studie att det är värt att jämföra slutsatserna mot Andersson & Janssons 

slutsatser gällande tillverkningsindustrin.   

 

Tillverkningsindustrin, som Andersson & Jansson (2004) studerat, är en bransch som 

ofta har en stor mängd bundet kapital. Det bundna kapitalet i deras fall består dels av 

inventarier, men ofta har man även en stor mängd lager som binder kapital, eftersom 

man ofta tillverkar direkt mot lager (Wahlen et al 2014). De branscher som valts ut i 

denna studie, skog och media, kan tyckas väldigt olika varandra men även väldigt olika 

tillverkningsindustrin. Eftersom branscherna tycks väldigt olika varandra och att deras 

kapital är bundet på olika sätt, så finns det även skäl att misstänka att man arbetar 

med kapitalbindning på olika sätt och kanske även prioriterar olika delar av 

kapitalbindningen olika högt. Skogsbolag har generellt sett en stor andel bundet 

kapital. Dels har de kapital bundet i stora marktillgångar men även i dyra maskiner, 

inventarier och lager (Wahlen et al 2014). Inom mediebranschen finns generellt sett 

inte lika mycket kapital bundet i form av lager och inventarier. Även om man 

naturligtvis har en viss mängd lager, så kan det tänkas att deras bundna kapital främst 

består av andra delar och att man därför arbetar mer med andra delar av 

kapitalbindningen, som exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder. Oavsett 

hur mycket eller lite kapital som finns bundet, så är det viktigt för företagen att 
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fundera kring sin kapitalbindning och ha en strategi kring hur man kan öka sitt 

kassaflöde. (Wahlen et al 2014).  

 

Eftersom det finns skäl att misstänka att företag i olika branscher, på grund av 

bolagens olika struktur och förutsättningar, arbetar med frågor kring kapitalbindning 

och kassaflöde på olika sätt så är det av intresse att titta närmare på detta. Inom 

tillverkningsindustrin tycks lager vara den största och viktigaste delen av 

kapitalbindningen som företagen arbetar med. Därför kan det vara intressant att 

studera andra branscher, där lager inte spelar en lika betydande roll, för att se om 

arbetet med att minska kapitalbindningen ser annorlunda ut och ifall det är andra 

delar av kapitalbindningen som prioriteras högre. Arbetet i den här studien kan 

förhoppningsvis ge en bild över vilken roll branschtillhörighet spelar i frågor kring hur 

företag använder kapitalbindningen som ett verktyg för att öka sitt kassaflöde. Den här 

studien kommer ha en bredare inriktning än många tidigare studier på området och 

kan därför vara intressant för att få en djupare förståelse kring hur företag på olika 

sätt, och i olika branscher arbetar med dessa frågor.   

 

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med studien är att undersöka och analysera hur företag, i två 

utvalda branscher, skogsbranschen och mediebranschen, väljer att jobba med frågor 

kring kapitalbindningen inom den operativa verksamheten. Vidare syftar studien även 

till att undersöka ifall företagen, i de olika branscherna, aktivt använder den operativa 

kapitalbindningen som ett verktyg för att öka sitt kassaflöde och ifall detta arbete 

skiljer sig åt mellan branscherna.    

 

Utifrån den information som framkommer i denna studie är det sedan intressant att 

jämföra dessa två branscher mot den tidigare forskningen, av Andersson & Jansson 

(2004), för att se hur dessa skiljer sig åt jämfört med företagen inom 

tillverkningsindustrin.   
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 Att skogsbranschen och mediebranschen har valts ut beror på att de är olika varandra 

samt att bägge branscherna är vanligt förekommande på den svenska marknaden. I 

skogsbranschen kan man förmoda att mycket kapital är uppbundet i tillgångar som 

exempelvis maskiner och skog men kanske även i lager. Mediebolagen har 

förmodligen inte lika mycket kapital uppbundet i tillgångar. Av den anledningen kan 

det vara intressant att studera hur de olika förutsättningarna påverkar hur företagen i 

de bägge branscherna arbetar med dessa frågor. De finns såklart även andra branscher 

med stora olikheter emellan sig som hade vart intressanta att undersöka men här föll 

valet på skogsbolag och mediebolag.  

 

Författarnas förhoppning är att denna studie, ska bidra till, att ge en bild över vilken 

roll branschtillhörigheten spelar för hur företag arbetar med kapitalbindningen som 

ett verktyg för att öka kassaflödet samt ifall företagen, i de olika branscherna, 

prioriterar olika delar av kapitalbindningen olika högt. En annan nytta med studien är 

att öka förståelsen för hur företag i olika branscher, kan arbeta med frågor kring 

kapitalbindning i den operativa verksamheten, utifrån dess olika förutsättningar. 

 

1.4 Problemformulering 
För att få svar på vilken roll branschtillhörigheten spelar för hur och om företag aktivt 

arbetar med att minska den operativa kapitalbindningen, i syfte att öka kassaflödet, så 

har det tagits fram fyra frågeställningar som studien förhoppningsvis ska ge svar på: 

1. Arbetar företagen aktivt med att minska kapitalbindningen? 

2. Vilka åtgärder vidtar företagen för att minska den operativa kapitalbindningen? 

(inom lager, kundfordringar och leverantörsskulder) 

3. Sker detta arbete till största del av intern eller extern hänsyn? 

4. Vilken roll spelar branschtillhörigheten för hur företag arbetar med dessa 

frågor? 
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1.5 Avgränsning 
För att denna undersökning inte ska bli allt för omfattande så har vi avgränsat oss till 

att enbart undersöka de operativa delarna av företagets verksamhet. Med den 

operativa verksamheteten menar vi i denna undersökning leverantörsskulder, 

kundfordringar och lager. Övriga delar av kapitalbindningen som maskiner och övriga 

materiella och finansiella anläggningstillgångar faller därför utanför ramarna för denna 

studie.  

 

 

1.6 Disposition 
I arbetets inledande del har ämnet introducerats för läsaren. Bakgrunden till 

problemet har beskrivits för att ge en bild över varför ämnet är intressant att studera. 

Studiens problemformulering och syfte har diskuterats samt vad denna studie kan 

bidra med till tidigare forskning. Därefter har det redogjorts för de avgränsningar som 

har gjorts samt varför avgränsningen ser ut som den gör. 

 

I den kommande metoddelen beskrivs och diskuteras arbetets tillvägagångssätt såsom 

urval, undersökningsteknik samt hur datainsamlingen rent praktiskt har gått till. Vidare 

beskrivs och diskuteras det kring uppsatsens kvantitativa metod samt kring arbetets 

kvalitét utifrån frågor som urval, validitet och reliabilitet. Metoddelen kan ses som en 

ritning som beskriver hur arbetet med att finna svaret på uppsatsens frågeställningar 

går till och möjliggör således för andra att göra om undersökningen 

(Linnéuniversitetet, 2017).  

 

I teoridelen beskrivs de teoretiska begrepp som är intressanta och viktiga för studien. 

Begrepp som kassaflöde, kassaflödesanalys, kapitalbindning etc. introduceras för 

läsaren och gås igenom utifrån litteratur och tidigare studier inom ämnet. De begrepp 

som det redogörs för är viktiga att förstå för att förstå helheten i denna studie. 
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I Empiridelen sammanställs och redovisas sedan resultatet från den undersökning som 

genomfört av de utvalda branscherna både vad gäller de genomförda intervjuerna 

men även vad gäller studien av årsredovisningarna. 

 

I analysdelen sammanställs, analyseras och diskuteras resultatet från studien utifrån 

den teori som presenterats.  

 

I den avslutande delen besvaras forskningsfrågan utifrån den analys som gjorts i 

analysdelen. Här belyses de eventuella omständigheter eller svagheter som bör tas i 

beaktande när man läser studiens slutsatser. I denna del lämnas även förslag till 

eventuell vidare forskning utifrån denna studie. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka forskningsmetoder denna studie innehåller. Dessutom 

redogörs det för hur datainsamlingen gått tillväga och hur den insamlade datan 

behandlas. Vi kommer även att redogöra för uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

Vetenskaplig metod innefattar rekommendationer om hur tillvägagångssättet och 

resultatet av studier ska redovisas. Grunden för vetenskaplig metodik är att noggrant 

redovisa det som har observerats samt hur man gått tillväga för att observera detta. 

Dessa sammankopplingar bör redovisas så noggrant som möjligt är för att man ska 

kunna reproducera undersökningen, det vill säga att någon annan ska kunna göra om 

samma undersökning. Detta ökar möjligheten att bedöma sannolikheten att det som 

framkommit stämmer överens med verkligheten. (Bryman & Bell, 2013) 

 

2.1 Val av angreppssätt 

Det finns två typer av forskningsansatser som man kan utgå ifrån när man skriver den 

här typen av arbete, en deduktiv ansats och en induktiv ansats (Bryman & Bell 2013). 

Den deduktiva ansatsen utgår från en befintlig teori som man sedan testar mot det 

empiriska resultatet som samlas in i undersökningen. Slutsatsen i den deduktiva 

ansatsen blir att den befintliga teorin får stöd eller förkastas. I den induktiva ansatsen 

utgår man istället från empirin och den data som samlas in blir teorin (Bryman & Bell 

2013) 

 

Denna studie utgår från en deduktiv ansats. Studien utgår ifrån tidigare forskning som 

exempelvis Wahlen et al (2014), Kieso et al (2011) och Brealey et al (2014) som säger 

att företag i olika branschen arbetar olika med frågor kring sin kapitalbindning 

beroende på företagets struktur och dess olika förutsättningar.  I studien görs även en 

jämförelse av resultatet från den empiriska undersökningen, mot tidigare teori 

gällande tillverkningsindustrin.    
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Dock finns det vissa induktiva inslag i undersökningen då det inte finns någon tidigare 

teori på de två utvalda branscherna, skogsbolag och mediebolag.  När en studie har 

inslag av både induktiv och deduktiv ansats så kan man tala om en abduktiv strategi. 

Abduktionen har drag av både induktiv och deduktiv ansats och innebär att man vid 

analys och slutsatser har en grund i både empiriska och teoretiska fakta (Alvesson & 

Kärreman 2012) 

 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

De två forskningsmetoder som finns att välja på är kvalitativ och kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell 2013). I den kvantitativa forskningen ligger fokus på att samla in 

information som kan mätas och värderas numeriskt så att den lätt går att kvantifiera 

(Alvesson & Kärreman 2012). Den kvalitativa forskningen har istället fokus på 

insamling och analys vilken gör den svårare att kvantifiera (Bryman & Bell 2013). Den 

kvantitativa metoden används främst när man vill samla in en större mängd data samt 

mäta och bearbeta informationen statistiskt medan den kvalitativa forskningen brukar 

användas när man vill skapa en djupare förståelse för ett visst ämne (Alvesson & 

Kärreman 2012) 

 

Den här studien innehåller bägge delarna och kan således benämnas som 

flermetodsforskning (Bryman & Bell 2013). Varför flermetodsforskning har använts 

beror på att vissa av de frågeställningar som har ställts kräver en djupare analytisk 

insats medan andra delar kan förklaras och analyseras genom deskriptiv statistik. Det 

är enligt Lundahl & Skärvad (2016) lättare att få ett resultat som kan generaliseras till 

att gälla hela populationen om man använder sig av den kvantitativa metoden där man 

har en stor urvalsgrupp. Att denna studie har en kvantitativ utgångspunkt grundar sig i 

att vi undersöker ett stort antal företag i syfte att kunna dra generaliserbara slutsatser 

då studien vill ge svar på ifall företagen arbetar aktivt med att minska sin 

kapitalbindning samt vilken roll branschtillhörigheten spelar.  Studien syftar även till 

att besvara vilka åtgärder företagen vidtar för att minska kapitalbindningen samt av 

vilka orsaker detta arbete sker. Författarna i denna studie har valt att studera 
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företagens årsredovisningar men även att genomföra intervjuer då Lundahl & Skärvad 

(2016) menar att intervjuer kan vara en lämplig metod då djup och förståelse är viktiga 

för att besvara frågeställningarna i en studie. Intervjuerna gör att svaren blir djupare 

med möjlighet att få fram mer information om de bakomliggande orsakerna till att 

företagen har valt att arbeta med kapitalbindningen på ett visst sätt.   

 

2.3 Litteraturinsamling 

Den teoretiska materialinsamlingen har bestått av litteratur, vetenskapliga artiklar 

samt studier av årsredovisningar (behandlas i kommande kapitel).  Materialet har 

samlats in för att skapa en djupare förståelse för ämnet, få en bild över tidigare 

forskning samt vilken branschspecifik forskning som finns sedan tidigare. Litteratur och 

vetenskapliga artiklar har dels sökts via de lokala biblioteken men även via biblioteket 

på Linnéuniversitetet där bland annat databaserna OneSearch och Google Scholar har 

använts för att hitta vetenskapliga artiklar. Sökord som kapitalbindning och kassaflöde 

har använts för att hitta relevanta artiklar. Artiklar från flera olika forskare och 

författare har använts för att på så vis öka trovärdigheten i studien. Det har lagts 

särskild tonvikt på litteratur av senare årgångar. 

 

2.4 Datainsamling 

Den population som valts att utgå ifrån, i denna undersökning, baserar sig på 

branschindelning i EU:s standard NACE Rev.2. Från denna lista har två specifika 

branscher valts ut för undersökningen. Därefter har de 25 största bolagen i vardera 

branschen, enligt largestcompanies (2017) valts ut för att delta i studien. De branscher 

som valts ut för denna studie är medieföretag och skogsbolag. Resultatet i denna 

undersökning kommer sedan analyseras mot en annan bransch på listan, nämligen 

tillverkningsindustrin. 

 

2.4.2 Årsredovisningar 

Denna del av den teoretiska materialinsamlingen består i en studie aföretagens 

årsredovisningar. Bland de största bolagen så har fyra stycken i vardera branschen 
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valts ut för att göra djupare analyser. Sveaskog, Bergvik, Bergkvist-Insjön samt 

Häradskog i Örebro har valts ut inom skogsbranschen och bland mediebolagen har 

Bonniers, Stampen, Mittmedia samt Svenska Oracle valts ut för att representera den 

branschen. Just dessa företag har valts ut då de storleksmässigt, sett till omsättning, 

har en bred spridning bland de 25 största företagen. Fokus i denna del av studien har 

legat på företagens balansräkningar där vi har försökt bilda oss en bild över hur 

företagen i de olika branscherna är uppbyggda. Hur stor del av företagets tillgångar 

som består av lager respektive kundfordringar samt huruvida bolagen har betydande 

leverantörsskulder har studerats i syfte att skapa en bild över hur företagens 

förutsättningar att arbeta med kapitalbindningen ser ut.  Att skapa en bild över 

branschernas olika struktur och förutsättningar att arbeta med dessa frågor anser 

författarna vara viktigt för att få en djupare förståelse för de svar som framkommer i 

intervjuerna. 

 

2.4.3 Intervju eller enkät 

Intervjuer har valts framför enkäter trots att intervjuer är mer tidskrävande (Bryman & 

Bell, 2013). Detta framför allt för att det finns en möjlighet att ställa uppföljande 

frågor på en intervju vilket innebär att man kan få fram kompletterande och fördjupad 

information vilket man inte kunde fått på samma sätt vid en enkätundersökning. Vid 

intervjuer finns även möjligheten att förtydliga frågorna i det fall respondenten inte 

förstår frågan, vilket ger en större kvalitet i arbetet. En tredje och mycket viktig 

anledning till att vi har valt intervjuer framför enkäter är att man tenderar att få fler 

svarande och ett mindre bortfall vid intervjuer än vid enkäter (Japec, Ahtiainen, 

Hörngren, Lindén, Lyberg, Nilsson, 2000). 

 

En nackdel med intervjuer, jämfört med enkäter, är att det kan finnas en risk för 

miljöpåverkan. Risken ligger i att forskaren, omedveten, påverkar respondenten till att 

svara på ett visst sätt, exempelvis genom hur man ställer frågan eller genom att lägga 

orden i munnen på respondenten (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) menar 

att det är viktigt att den som intervjuar intar en ganska passiv roll där man låter 
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respondenten prata och att man inte försöker leda in denne åt det ena eller andra 

hållet. Det är även viktigt att den som intervjuar inte lägger någon värdering i de svar 

som framkommer under intervjun då detta lätt kan påverka respondenten och påverka 

intervjun i en annan riktning (Bryman & Bell 2013).   

 

Om frågorna är av kvantitativ karaktär och formuleras på ett sådant sätt att 

svarsalternativen är bundna så kan resultaten lättare kvantifieras (Andersson & 

Jansson 2004). I de fall man har frågor utan fasta svarsalternativ kan det vara något 

mer problematiskt att kvantifiera svaren på ett bra sätt. Den här undersökningen 

innehåller både frågor av kvantitativ karaktär med fasta svarsalternativ, men också 

frågor av kvalitativ karaktär där intervjun kan röra sig i lite olika riktningar. Vid 

kvalitativa frågeställningar kan det utvecklas följdfrågor i samband med intervjun vilket 

ger ett större djup i intervjun. Beroende på svaren som intervjupersonen ger måste 

intervjuaren vara flexibel, ställa följdfrågor och kunna göra avvikelser från 

ordningsföljden (Bryman & Bell 2013).  

 

2.4.4 Intervjuer 

Främst av praktiska skäl, så har intervjuerna i denna studie genomförts via telefon.  

Valet föll på att genomföra semi-strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade 

intervjuer utgår ofta från några få frågor men där flexibiliteten är stor och frågorna 

inte nödvändigtvis behöver ställas i den ordning de är uppställda i frågeformuläret 

(Bryman & Bell 2013).  Enligt Bryman & Bell (2013) är semi-strukturerade intervjuer 

bra för att intervjuaren ska kunna ställa följdfrågor men kan även leda till att samtalen 

upplevs som spontana och lättsamma för intervjupersonen. I detta fall sågs semi-

strukturerade frågor som ett relevant val då intervjupersonerna fått möjlighet att vara 

flexibla samt haft möjlighet att ställa följdfrågor som varit till hjälp för att öka 

förståelsen kring hur företagens arbete med att minska kapitalbindningen i den 

operativa verksamheten ser ut.   
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2.4.4.1 Intervjuguide 

Vid utformningen av intervjuguiden så har utgångspunkten varit undersökningens 

frågeställningar. Ambitionen har varit att utforma frågorna på ett sådant sätt så att 

relevant information kunnat inhämtats för att besvara frågeställningarna. Bryman & 

Bell (2013) menar att en viktig aspekt vid utformningen av intervjufrågorna är att det 

ska vara intervjupersonen som sätts i fokus och att det är dennes perspektiv som 

framhävs. I denna studie har hänsyn tagits till detta genom att intervjuaren varit 

flexibel och låtit intervjupersonen pratat relativt fritt utifrån de utvalda 

intervjufrågorna. Även om intervjuguiden gett en viss struktur och ordningsföljd så har 

författarna försökt vara flexibla med vilken ordningsföljd som frågorna har ställts i för 

att på så vis försöka ta till vara på så mycket information som möjligt när tillfälle har 

givits. Detta har även gjort att tyngdpunkten i vardera intervjun har lagts på det som 

intervjupersonen har ansett viktigt och relevant.    

 

Under intervjuerna så har svar samlats in både med öppna och stängda frågor. De 

frågor som samlats genom stängda frågor, med fasta svarsalternativ, är; om företagen 

arbetar aktivt med att öka kassaflödet samt om detta sker av intern eller extern 

hänsyn. Även om frågorna har fasta svarsalternativ så fick ändå respondenten chansen 

att förklara de bakomliggande orsakerna till valet vilket gav fördjupad information och 

mer förståelse för företagets arbete med dessa frågor.  Frågeställningarna som 

handlar om; vilka aktiviteter som företagen vidtar för att minska kapitalbindningen 

samt vilken roll branschtillhörigheten spelar för hur företagen arbetar med dessa 

frågor, kräver att det görs en djupare analytisk undersökning och därmed så används 

öppna frågor som tillåter respondenten att prata mer fritt för att därmed kunna få en 

djupare bild över företagens sätt att arbeta med dessa frågor.  

 

2.4.4.2 Intervjuernas genomförande 

Efter att urvalet gjorts, så har en första kontakt tagit med de utvalda företagen via den 

kontaktinformation som angivits av företagen på deras hemsida. Ambitionen var att 

komma i kontakt med ekonomichefen vid de olika företagen då denne, förmodligen är 

bäst lämpad och mest insatt för att kunna svara på frågorna. Att komma i kontakt med 
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relevanta undersökningspersoner med god kunskap, inom det undersökta ämnet, är en 

viktig aspekt för att genomföra en lyckad studie (Lundahl & Skärvad, 2016). Eftersom 

respondenten hos företaget har valt ut utifrån kunskaper så är det ett lämplighetsurval 

vilket är en form av icke-slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2013) 

 

 I de fall kontaktuppgifter funnits direkt till företagets ekonomichef/ekonomiansvarig 

så har dessa kontaktats. I övriga fall har företagsledare eller liknande person 

kontaktats. Vid denna första kontakt så har studien presenterats för företagen och 

vilket syftet med undersökningen är. I några fall har företaget hänvisat oss vidare till 

någon annan person på företaget som de bedömts som lämpliga att svara på våra 

frågor. I de flesta fall är det således ekonomichefen/ekonomiansvarig eller person med 

annan titel men som fyller samma funktion, som är respondent hos företagen. I några 

fall är det VD eller annan person, som företaget har hänvisat till, som bedömts vara 

tillräckligt insatt för att kunna besvara frågorna.  

 

Tillvägagångssättet vid intervjuernas genomförande har gått till som följande. Vid den 

första kontakten med den tilltänkta respondenten så har en tid för själva 

genomförandet av intervjun bokats in.  Innan intervjuernas genomförande så har 

intervjufrågor skickats ut till respondenten via mail för att denne på så vis ska få 

möjlighet att komma väl förberedd till intervjun men även få möjlighet att ta fram 

lämplig information som kan behövas för att besvara frågorna. 

 

Själva intervjutillfället varade i regel 10–15 minuter även om några intervjuer blev 

något längre. De allra flesta tillfrågade företagen har varit positiva till att besvara 

frågorna i undersökningen. Svårigheterna med genomförandet av intervjuerna har 

främst bestått i att hitta en passande tid för att genomföra intervjun, då de flesta 

tilltänkta respondenterna är högt uppsatta inom företaget och ofta har haft ett 

hektiskt schema. En annan svårighet var att de flesta intervjuerna genomfördes under 

perioden maj-augusti då flera av respondenterna har varit på semester vilket blev lite 

olyckligt. Dessa bägge aspekter har dock inte inneburit något betydande bortfall. 
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Totalt har 50 bolag kontaktats, 25 inom media och 25 inom skog. Endast ett bolag av 

dessa 50 har avböjt att delta i undersökningen. Ytterligare fem bolag föll bort av andra 

orsaker. Det totala utfallet blev att 23 av 25 tillfrågade bolag inom media har besvarat 

frågorna. Inom Skogsbranschen blev utfallet att 21 av 25 besvarade frågorna.  

 

Den exakta informationen kring vilka företag som har intervjuats, vem som har 

intervjuats vid företaget samt övrig information kring intervjuerna framgår av bilaga 1.  

 

2.5 Urval 

Ett vanligt tillvägagångssätt när man gör en sådan här typ av studie är att man gör en 

urvalsundersökning, det vill säga att man väljer ut endast en del av alla företag för att 

studera dessa. Det finns två olika typer av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke 

sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013). I denna studie så kommer ett icke 

sannolikhetsurval, vid valet av företag, att tillämpas då urvalet består av de 25 största 

företagen i våra valda branscher, utifrån listan på www.largestcompanies.se (2017-04-

10). Det som i denna undersökning kallas för skogsbolag benämns av 

Largestcompanies som "Skogsbruk" och det som här benämns som mediebolag 

benämns av Largestcompanies som "Förlagsverksamhet". 

 

Largestcompanies listar bolagen efter nettoomsättning från senaste bokslutet. 

Dotterbolag är exkluderade på listan och ett krav är att bolagen ska vara baserade i 

Sverige. Listan tar ingen hänsyn till vilken bolagsform företagen har utan alla typer 

förekommer. Eftersom det i denna studie har valts ut de 25 största företagen så 

innehåller denna undersökning nästan uteslutande aktiebolag. Inom mediebolag är 

samtliga bolag i denna undersökning aktiebolag och när det gäller skogsbolagen är 23 

stycken aktiebolag medan de övriga två är ekonomiska föreningar. De flesta bolag i 

denna undersökning klassificeras som större bolag enligt Årsredovisningens 

definitioner (ÅRL 3:1), men det förekommer även ett fåtal bolag som klassificeras som 

medelstora företag.  
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Varför de 25 största bolagen per bransch har valts ut, beror dels på en tro att det är de 

största bolagen, som har mest kunskap och resurser för att aktivt kunna arbeta med 

kapitalbindningen för att öka kassaflödet.  

 

2.4.1 Val av branscher 

De två branscher som valt ut i denna undersökning, skogsbolag och mediebolag kan 

tyckas väldigt olika varandra, men även olika tillverkningsbranschen som resultatet 

från undersökningen ska jämföras mot. Dessa tre kan antas vara relativt olika när det 

gäller hanteringen av rörelsekapital och det är därför intressant att titta närmare på 

dem.  

 

Skogsbolag 

Uppsatsens valda bransch “Skogsbolag” kan betraktas som en bransch med många 

underbranscher. Largest companies (2017) klassificerar bolagen som “Skogsbruk” 

(Largest companies, 2017) och i deras benämning av branschen ingår följande 

underbranscher, som samtliga jobbar direkt med skog. 

● Drivning – 02200 

● Service till skogsbruk – 0240  

● Skogsförvaltning – 02100  

● Virkesmätning – 02400 

 

Mediebolag 

Mediebolag är nästa bransch som har valts. Largest companies (2017) klassificerar 

dessa övergripande som ”Förlagsverksamhet” (Largest companies, 2017) där följande 

underbranscher ingår. 

● Dagstidningsutgivning 

● Bokutgivning 

● Utgivning av tidskrifter 

● Utgivning av programvara 
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● Utgivning av annan programvara 

● Förlagsverksamhet 

● Utgivning av dataspel 

 

2.6 Analysmetod 

De intervjuer som har genomförts samt den information som har samlats in genom 

studier av årsredovisningarna har resulterat i att en stor mängd data har erhållits. En 

risk med att samla in en stor mängd data är att informationen då kan bli svår att 

jämföra och analysera (Rienecker & Jörgensen 2014). Av den anledningen så har 

informationen som samlats in kategoriserats på olika sätt beroende på vilken data som 

samlats in.  

  

Studier av årsredovisningarna har analyserats utifrån hur stor andel av företagets 

tillgångar som består av lager, kundfordringar respektive leverantörsskulder. Denna 

analys av företagens tillgångar har varit nödvändig för att öka förståelsen för vilka 

förutsättningar de olika företagen har för att arbete med frågor kring kapitalbindning 

och ökat kassaflöde.  

  

Svaren som samlats in genom intervjuerna har värderats och kvantifieras utifrån olika 

nivåer. De operativa delarna (lager, kundfordringar och leverantörsskulder) har delats 

in i olika nivåer som är tänkta att spegla vilket arbete och hur stort fokus företagen 

lägger på vardera del. För att underlätta vid jämförelse och analys så har svaren 

sammanställts och kvantifieras utifrån samma nivåer som Andersson & Jansson (2004) 

använde i sin studie av tillverkningsbranschen. Genom att använda samma nivåer för 

att klassificera svaren så blir även analysen mer rättvis än vad den annars hade blivit.  

  

En analys har sedan gjorts baserat på vilken nivå företagens arbete med de olika 

operativa delarna ligger, relaterat till hur förutsättningarna för att bedriva ett aktivt 
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arbete med kapitalbindningen ser ut, utifrån vad som framkommer i 

årsredovisningarna.  

 

2.7 Kvalitetsmått 

De kvalitetsmått som är intressanta skiljer sig åt mellan den kvalitativa och den 

kvantitativa forskningen. Detta beror till stor del på att man har en annan 

grundinställning till kunskapen och synen på omvärlden. I den kvalitativa forskningen 

har man ett begränsat urval och ett icke-dualistiskt synsätt där man ser på omvärlden 

som någonting som ständigt förändras och där kunskapen påverkas av denna 

förändring (Bryman & Bell, 2013). Den här studien genomförs till största delen som en 

kvantitativ undersökning även om den innehåller vissa kvalitativa inslag. Därför 

kommer fokus i denna del ligga på att förklara de kvantitativa kvalitetsmåtten. 

 

Istället för att använda sig av kvalitetsmått som äkthet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering, som är intressanta i den kvalitativa forskningen, så använder man sig i 

den kvantitativa forskningen av kvalitetsmått som reliabilitet och validitet för att 

fastställa tillförlitligheten. Reliabilitet innebär att en undersökning kan upprepas vid ett 

senare tillfälle med ett liknande resultat och validitet innebär att undersökningen ska 

kunna generaliseras till att gälla för en större grupp människor. (Bryman & Bell, 2013). 

 

Reliabilitet är ett mått för att bedöma om resultatet från undersökningen är korrekt 

eller inte. För att få hög reliabilitet så är det viktigt att man får en hög andel svarande 

och ett lågt bortfall.  För att uppnå hög reliabiliteten är det viktigt att man inte 

använder sig av för många frågor då detta kan bli allt för tidskrävande för 

respondenten och gör att man får ett högre bortfall. Man ska även tänka på att öppna 

frågor kräver mer från respondenten och kan göra att man får ett större bortfall 

(Bryman & Bell, 2013). För att uppnå hög reliabilitet i undersökningen så ska den även 

utformas så att den blir replikerbar, dvs så att den ska kunna upprepas vid ett senare 

tillfälle och att man då ska kunna få samma resultat. Det är därför viktigt att man 
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dokumenterar tillvägagångssättet tydligt så att det framförs hur studien är genomförd 

(Johansson-Lindfors, 1993). 

 

Validitet innebär att undersökningen ska kunna generaliseras till att gälla för en större 

grupp människor samt att man lyckas ta fram frågor som gör att undersökningens 

frågeställningar kan besvaras på ett bra sätt (Bryman & Bell, 2013). Det innebär även 

att man gör en bedömning av huruvida resultatet av undersökningen hänger ihop eller 

inte samt om undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta. Validitet handlar 

också om undersökningens kausalitet, dvs hur resultatet ändras och påverkas av olika 

variabler samt om resultatet påverkas av urvalet och ifall resultat hade sett 

annorlunda ut med ett annat urval.  

  

2.7.1 Undersökningens validitet 

Samtliga intervjufrågor i denna undersökning visade sig vara lyckade och bidrog till att 

besvara frågeställningarna. En fråga som inte blev helt som den var tänkt men som 

ändå gav intressant information och som bidrog till att besvara frågeställningarna, var 

frågan om företagen arbetar aktivt med att påverka sitt kassaflöde. Där visade det sig 

att även de företag som svarade nej på frågan, i själva verket vidtar åtgärder för att 

påverka kassaflödet. Övriga frågor i undersökningen var öppna frågor utan fasta 

svarsalternativ som tillåt företagen att berätta fritt. Frågornas utformning gjorde det 

lätt att ställa följdfrågor och gjorde att frågeställaren kunde få en god bild över vilka 

delar i kapitalbindningen som företagen prioriterade mest. 

 

 I studien undersöks de 25 största bolagen i skogsbranschen och mediebranschen, då 

dessa förmodligen är de bolag som har mest tid, resurser och kunskaper för att 

fokusera på de frågor som vi vill undersöka. Kausaliteten torde vara god, även om det 

självklart inte kan uteslutas att resultatet hade blivit något annorlunda om ett annat 

urval hade gjorts, och ifall även mindre bolag hade deltagit, då det kan tänkas att det 

finns vissa skillnader mellan de största och de lite mindre bolagen. Urvalet torde dock 
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ge en tillräckligt bra grund för att komma fram till ett resultat, tillförlitligt nog för att 

kunna generaliseras till hela populationen. 

 

2.7.2 Undersökningens reliabilitet 

Valet av telefonintervjuer gjorde att en relativt hög andel svarande erhölls och att 

bortfallet blev litet, vilket är positivt för undersökningens reliabilitet.  Eftersom 

telefonintervjuer normalt sett tenderar att ge ett betydligt lägre bortfall än enkäter, 

(Japec et.al, 2000), så var valet av undersökningsform positivt för undersökningens 

pålitlighet. Tanken med att inte ha allt för många intervjufrågor kan också ha bidragit 

till att bortfallet blev lågt.  Att intervjuerna inte blev allt för tidskrävande för 

respondenten var också ett viktigt val för reliabiliteten, då respondenterna består av 

ekonomichefer, företagsledare och liknande som ofta har ett pressat tidsschema. 

 

Replikerbar, det vill säga att undersökningen ska kunna upprepas med ett liknande 

resultat som följd (Johansson-Lindfors, 1993), är också god i denna undersökning. 

Detta eftersom tillvägagångssättet har dokumenterats noga samt att det redogjorts för 

hur urval gått till, samt genom att intervjufrågorna har bifogats som en bilaga (se 

bilaga 2). Sammantaget gör detta att replikerbarhet blir hög i studie.    

 

2.8 Forskningsetiska principer 

Forskning är viktigt både för individens och samhällets utveckling. Därför är det viktigt 

att det ställs krav på forskningen så att den inriktas på väsentliga frågor och att den 

håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). Bryman & Bell (2013) menar att forskaren 

måste hitta en balansgång mellan nyttan med forskningen och den skada som 

forskningen kan medföra för individen. Eftersom det i forskningen kan framkomma 

information som skulle kunna vara till skada för både individen och företaget ifall den 

behandlas felaktigt så är det enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt att man som 

forskare förhåller sig till de fyra huvudkraven: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att man ska informera de deltagande personerna om 

syftet med studien samt vad informationen som kommer fram ska användas till. 

Forskaren ska även informera om eventuella villkor för att delta samt lämna 

information om att deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan utan att då drabbas 

av några negativa påföljder (Vetenskapsrådet 2002) 

 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska informera om att deltagande i studien 

sker frivilligt. Deltagaren ska inte utsättas för någon påtryckning och inget 

beroendeförhållande bör heller finnas mellan intervjuaren och 

undersökningsdeltagaren. I det fall som minderåriga ska delta i studien och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär så krävs samtycke från vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

Konfidentialitetskravet handlar om vikten av att inte kunna härleda vem som har 

lämnat vilket svar. Deltagarna ska garanteras att obehöriga inte kan spåra vilka som 

deltagit i studien och att personuppgifterna skyddas. Detta kan göras exempelvis 

genom att forskarna undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Nyttjandekravet handlar om att informationen som framkommer i studien enbart ska 

nyttjas för forskningsändamålet och inte missbrukas i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

För att uppnå de etiska principerna i vår studie, så medföljer dessa riktlinjer i samband 

med att vi skickar ut intervjufrågorna till deltagarna.  
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Med tanke på att potentiella läsare av denna uppsats inte nödvändigtvis har de 

ekonomiska förkunskaperna för att ta till sig olika relevanta begrepp kommer dessa att 

förklaras i de kommande styckena. En förståelse av dessa begrepp är nödvändigt för 

att kunna ta till sig avsnittet om empiri, analys och slutsats. Teoriavsnittet kommer 

sedan avslutningsvis att gå in på två centrala teorier när det gäller att förklara företags 

interna strukturer och processer, nämligen institutionell teori samt positiv accounting 

teori.  

 

3.2 Kassaflöde 

Med kassaflöde avses pengaströmmar till och från ett företag eller annorlunda 

uttryckt, årets in- och utbetalningar (Greve, 2003). Kassaflöden är en slags parallell 

beskrivning av ett företag jämfört med de vanliga resultat- och balansräkningarna. 

Många anser att kassaflöden är det bättre sättet att beskriva ett företag av dessa två 

alternativ (Greve, 2003). De menar att resultaträkningen ger upphov till alltför 

godtyckliga bedömningar av värderingar och kostnadsfördelningar och att kassaflödet 

ger en bättre bild av företagets egentliga ekonomi. Ofta kan man betrakta 

redovisningsprinciper för resultat- och balansräkning som svårförståeliga och t.o.m. 

som något som ger upphov till earnings management, alltså att man använder 

redovisningen för att visa upp det resultat som gagnar en själv bäst (Ohlson & Aier, 

2009). Det är av denna anledning som ägare och långivare utgår från kassaflöden som 

beslutsunderlag vid placering av pengar i företaget. Också internt kan man ha stor 

nytta av att analysera kassaflöden vid styrning av företaget (Greve, 2003). 

 

3.3 Balansräkning 
En balansräkning består av en aktivsida med tillgångar och en passivsida med skulder 

och eget kapital. Ett företags tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar sådana att de beräknas 

stanna kvar en längre stund i företaget. Anläggningstillgångar kan i sin tur delas upp i 
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immateriella (patent, varumärken) materiella (byggnader, maskiner) samt finansiella 

(aktier, långfristiga fordringar) (Greve, 2003). Omsättningstillgångar är istället 

tillgångar som omsätts snabbt och som bara blir en kort stund i företaget. Till 

omsättningstillgångar räknas bl.a. likvida medel, lager och kundfordringar. Ofta räknar 

man ett år som skillnaden mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar 

(Greve, 2003). 

 

Passivsidan av balansräkningen delas först upp i skulder och eget kapital där eget 

kapital kan ses som en skuld till ägarna och skulderna kan vara skulder till ex. långivare 

och leverantörer. Ofta kan skulder till långivare betraktas som långfristiga skulder och 

skulder till leverantörer som kortfristiga (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Kortfristiga 

skulder kännetecknas således av att de riskerar att minska likvida medel inom kort.  

Rörelsekapital definieras som lager och kundfordringar minus kortfristiga skulder. 

(Greve, 2003). Det är det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande 

verksamheten. 

 

3.4 Kassaflödesanalys 
Företagets kassaflöde brukar redovisas i en kassaflödesanalys. Enligt 

Årsredovisningslagen är företag som klassas som större bolag skyldiga att avlägga en 

kassaflödesanalys i årsredovisningen och börsnoterade bolag som kvartalsredovisar 

måste även upprätta en kassaflödesanalys i denna (ÅRL 4:1 st 2). Mindre företag än 

större bolag är således inte skyldiga att upprätta en kassaflödesanalys. Vad som 

klassas som ett större bolag finner man i ÅRL 1 kap 3§. Som större bolag räknas företag 

vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Ett 

bolag räknas även som ett större bolag ifall mer än ett av följande villkor är uppfyllda: 

*medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 

*företagets balansomslutning har för vart och ett av de två senaste åren uppgått till 

mer än 40 miljoner kronor 
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*företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor (ÅRL 1:3)  

 

I kassaflödesanalysen ska företaget redovisa sin finansiering och sina 

kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, d.v.s. företagets in- och utbetalningar (6 

kap. 5 § ÅRL). Kassaflödesanalysen har med åren fått en allt mer framträdande roll i 

årsredovisningarna vilket märks i rekommendationer och regelverk. Fram till 1999 

utgick man i arbetet med kassaflödesanalyser framför allt från FARs rekommendation 

nummer 10. Denna ersattes sedan av Redovisningsrådets rekommendation ”RR 7 

Redovisning av kassaflöden” (Roos och Bäckström, 2000) som mer specifikt 

behandlade hur man ska hantera kassaflöden. Införandet av rekommendationen 

föregicks dock av en vild debatt där åsikterna var många och ett år senare visade det 

sig dessutom att den inte efterlevdes i särskilt stor utsträckning bland företagen (Roos 

och Bäckström, 2000). Redovisningsrådet lades sedan ner 2007 (Nilsson, 2010) men 

deras rekommendationer RR 1 – RR 29 lever kvar i den ordalydelse de hade 2005 om 

det inte strider mot framtida lagrum (BFN, 2017). Numera finns reglerna kring 

kassaflödesanalysen i K3 som är det regelverk som gäller för stora företag (FAR:s 

samlingsvolym, 2015). Små företag som av olika anledningar ha velat presentera en 

kassaflödesanalys i samband med årsrapporteringen har tvingats göra detta i separata 

dokument eller byta från K2 till K3.  Från 2016 finns det emellertid möjligheter för små 

företag inom ramarna för K2 att presentera en kassaflödesanalys (BFNAR 2016:10). 

 

Kassaflödesanalysen ska delas upp i löpande verksamhet (varulager, kundfordringar, 

kortfristiga skulder etc), investeringsverksamhet (förvärv av materiella 

anläggningstillgångar) samt finansieringsverksamhet (lån, amorteringar, utdelningar, 

koncernbidrag etc) (Skatteverket, 2017). Skatteverket (2017) uppger att definitionen 

på dessa tre verksamheter är som följer. 

 

Löpande verksamhet 
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Löpande verksamhet utgörs av företagets huvudsakliga intäktsgenererande 

verksamheter, samt av andra verksamheter än investeringsverksamhet och 

finansieringsverksamhet. Försäljningar och eventuella finansiella placeringar ger 

upphov till positiva kassaflöden medan ersättningar till leverantörer, anställda, 

långivare och skattemyndigheter resulterar i ett utflöde av pengar (Greve, 2003). 

 

Investeringsverksamhet 

Investeringsverksamhet utgörs av förvärv och avyttring av anläggningstillgångar samt 

av sådana placeringar som inte omfattas av begreppet likvida medel. RR7 förordade en 

separat redovisning för alla de viktigare in- och utbetalningar som kan härröras till 

investeringsverksamheten. Därför bör särskilt redovisas investeringar i rörelsen eller i 

större finansiella tillgångar. En lämplig uppdelning är då i de tre tillgångsslagen 

immateriella anläggningstillgångar, materiella anläggningstillgångar samt finansiella 

tillgångar (Greve, 2003). 

 

Finansieringsverksamhet 

Finansieringsverksamhet utgörs av åtgärder som medför förändringar i storleken på 

och sammansättningen av företagets eget kapital och upplåning (IAS 7 punkt 6). Eget 

kapital kan påverkas genom nyemission och utbetalda utdelningar samtidigt som 

banklån påverkas av upptagande av nya lån i form av kortfristiga skulder eller 

långfristiga skulder samt amorteringar eller betalningar av dessa (Greve, 2003). 

Generellt kan man säga att ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 

innebär att det kassaflöde företaget genererar genom dess affärstransaktioner 

resulterar i ett positivt netto av inbetalningar och utbetalningar. Detta kassaflöde kan 

sedan användas i investeringsverksamheten till att förvärva anläggningstillgångar och i 

finansieringsverksamheten till amortering och utdelning. Även investerings- och 

finansieringsverksamheten kan generera kassaflöde genom avyttring av tillgångar, 

upptagande av nya lån och nyemissioner (Greve, 2003). Sammanfattningsvis kan man 
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därför säga att man kan öka kassaflödet från rörelsekapitalet genom att öka 

omsättningen och minska kostnader men även genom att minska kapitalbindningen 

som det redogörs för senare.   

 

Internt ger kassaflödesanalysen många gånger en mer rättvisande bild av ett företags 

ekonomiska ställning (Nilsson, 2010) än de klassiska resultat- och balansräkningarna 

enligt tidigare resonemang och ger därför företaget ett bättre verktyg för att inte 

riskera att företaget får slut på likvida medel. Externt ger den en större insyn i 

möjligheterna till framtida utdelningar och fungerar också som ett tillförlitligt och 

populärt sätt att värdera företaget då externa investerare ofta utgår från 

kassaflödesanalysen (Nilsson et al., 2002). 

 

3.5 Kapitalbindning 
Kapitalbindning är det kapital som är uppbundet i olika tillgångar och därför inte kan 

användas på annat sätt. Man kan göra en uppdelning av det kapital som är bundet i 

anläggningstillgångar och i omsättningstillgångar. När ett företag gör någon slags 

investering, så att dessa tillgångsslag ökar, ökar också det kapital som är bundet i 

dessa tillgångar (Jonsson & Mattsson, 2012). Detta kan vara negativt då företagets 

kassaflöde och betalningsförmåga minskar men man får också kostnader då företaget 

går miste om den avkastning en alternativ investering skulle ha gett. 

 

En grundregel är att ju större verksamheten är desto större är kapitalbindningen 

(Greve, 2003). Vissa gånger kan man emellertid tänka sig undantag till denna 

proportionalitet. 

• Om befintlig kapacitet är hårt utnyttjad kan även små ökningar i omsättning 

innebära stora investeringar i anläggningar.  

• Om det istället finns ledig kapacitet kan ökning av omsättning göras utan att 

något kapital alls binds 



 

 

 

35 

• Om produktmixen ändras så att produkternas lageromsättningshastighet 

ändras kan kapitalbindningen ändras 

• Om omsättningsökning kan leda till en ny kundmix och därmed annorlunda 

kapitalbindning p.g.a. annorlunda betalningsmönster. 

•  

Generellt brukar man säga att det finns ett starkare samband mellan omsättning och 

kapitalbindning hos omsättningstillgångar än hos anläggningstillgångar. Hos 

anläggningstillgångar sker ofta kapitalbindningen språngvis (Greve, 2003).  

Förutom att prata om kapital som är uppbundet i anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar kan man prata om kapital som är uppbundet i rörelsekapitalet 

eller den operativa verksamheten som det också kommer att refereras till. 

Kapitalbindningen beskrivs väl av figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Kapitalbindning i rörelsekapital (Greve, 2003). 

Från det ögonblick råvaror anländer till företag binds kapital i varulagret. 

Rörelsekapitalet blir dock större ju mindre man har betalat till sina leverantörer och ju 

mer leverantörsskulder man har. I den process där råvaran förädlas till en slutlig 

produkt binds allt mer kapital till produkten.  Ju större lager av råvaror, produkter i 

arbete och färdiga varor, desto större kapitalbindning i rörelsekapitalet. 

Kapitalbindningen minskar först när betalningar från kunder börja strömma in. En 

längre kredittid till kunderna innebär således större kapitalbindning i rörelsekapitalet 

(Greve, 2003). Om företaget befinner sig i en bransch där man typiskt sett inte 

bearbetar råvaror och nyttjar ett lager får man ändå en kapitalbindning i 

rörelsekapitalet genom kundfordringar och leverantörsskulder. 
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Kassaflöde kan således minska genom ökad omsättning och minskade kostnader eller 

genom minskning av kapitalbindning varav rörelsekapitalet är en viktig del som gåtts 

igenom ovan. 

 

3.6 Rörelsekapitalets beståndsdelar  
Rörelsekapitalet består som tidigare konstaterats av lager, kundfordringar och 

kortfristiga skulder där leverantörsskulder kan ses som den viktigaste delen (Greve, 

2003). Dessa tre delar och hur man aktivt kan arbeta med att minska 

kapitalbindningen i dessa gås igenom nedan. 

 

3.6.1 Lager 

De flesta tillverkande företag har lager bestående av råmaterial, produkter i arbete 

samt färdiga varor (Brealey et al, 2014). Enligt Andersson & Jansson (2004) ses 

lagerkostnaden som den viktigaste omsättningstillgången att arbeta med för att 

minska kapitalbindning. Andersson & Jansson (2004) konkluderade i sin uppsats att en 

stor del av tillverkande företag uppfattar lager som det viktigaste området att arbeta 

med för att minska kapitalbindningen. Det kan förklaras med att det kan vara riskabelt 

att ha pengar uppbundna i lagret och kostnader kan på olika sätt kopplas till detta. 

Exempel på detta kan vara det faktum att pengar som ligger uppbundna i lager inte 

genererar någon ränta och att lager- och försäkringskostnader måste betalas och det 

alltid finns en risk för spilleffekter eller överflödiga varor (Brealey et al, 2014).  

 

Trots att det enligt resonemanget ovan ofta finns tydliga möjligheter att minska 

kapitalbindningen och därmed sänka företagets kostnader görs det i regel bland 

företag i allmänhet inte tillräckligt för att minska kapitalbindningen i lager (Mattsson, 

2003). Ofta handlar det om sporadiska insatser när VD eller ekonomichef upptäcker att 

likviditeten är något dålig vilket får till följd att man tar ett ad hoc-beslut i stil med 

“minska orderstorlekarna till hälften för alla högomsatta artiklar” eller “försök 

senarelägga alla inleveranser från leverantörer där det inte finns omedelbar bristrisk”. 
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Denna typ av åtgärder tenderar att ge endast tillfälliga resultat där kapitalbindningen 

åter ökar när de tillfälliga ansträngningarna minskar (Mattsson, 2003).  

 

Ska man förena dessa två något olika ståndpunkter när det gäller arbetet med 

kapitalbindning inom lager kan man i bägge fallen konstatera att det tänks och 

funderas mycket på kapitalbindning i lager ute bland företagen men tendensen verkar 

vara att det finns mer att arbeta med när det gäller de strategiska övergripande 

planerna. Mattsson (2003) menar att även om kapitalbindningen i materialflöden ofta 

är lika stor som den i anläggningstillgångar så är beslutsprocesserna i det förra fallet 

ofta betydligt otydligare och mindre formella. För det mesta påverkas besluten av 

andra intressen vilket ger suboptimering. Mattsson (2003) menar att det kan röra sig 

om säljaren som överdriver sin prognos för att inte riskera att det saknas produkter, 

om konstruktören som konstruerar nya komponenter istället för att välja en befintlig 

eller om mannen på lagret som inte räknar exakt kvantitet vid lagerinventering.  Den 

allmänna trenden för lagerhantering är att företag arbetar mot mindre och mindre 

lager och istället använder sig av principen JIT (just-in-time) (Brealey et al, 2014). JIT 

innebär att man tillverkar en produkt eller tjänst först när en kund, intern eller extern, 

kräver det. När man väl startat en sådan process fortlöper den kontinuerligt utan att 

stanna vilket minskar kapitalbindningen (Atkinson, 2012). Denna lagerstrategi kallas 

också för lean production (eller lean supply chain) då det rör sig om en slags mager 

produktion eller resurssnål produktion där man metodiskt arbetar för att minska 

kassationer, tidsförluster, onödiga transporter samt lagring i produktionsledet (Greve, 

2003). Denna utveckling som härrör från Toyota har inneburit att amerikanska företag 

mellan åren 1994 och 2014 minskade lagrets andel av de totala tillgångarna från 12 % 

till 9 %. Man kan lätt få känslan att lean production målas upp som lösningen på alla 

möjliga problem som t.ex. när Newcastle Systems (2017) beskriver den stora påverkan 

lean production kommer att ha när det gäller 3-D-printar och IOT (Internet of Things). 

En studie gjort av New York university (King & Lenox, 2001) understryker emellertid de 

positiva framtidsutsikterna då den påvisar positiva miljöeffekter vid användandet av 

lean production. 
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Anledningen till att det trots allt finns en avvägning mellan JIT och stora lager där man 

i det senare fallet i mindre utsträckning riskerar att inte ha tillräckligt med produkter, 

är att det för olika lagernivåer blir olika kostnadsfördelningar. Vid vissa situationer är 

det bättre att ha en strategi med många inköp och litet lager och i andra situationer 

bättre att ha en strategi med få inköp och ett stort lager. Generellt kan man för ett 

givet företag och för en given situation finna en optimal orderstorlek (Brealey et al., 

2014, s.787). Se figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Kostnad fördelat på orderstorlek. När orderstorleken ökar, minskar orderkostnader och 

kapitalbindningskostnader ökar. För en viss ökning (eller minskning) av ordervolymen erhålls 

en optimal orderstorlek som minimerar de totala kostnaderna. (Brealey et al., 2014) 

 

Vanligtvis är den totala kostnaden (total costs i figur 2) en sammanvägning mellan 

orderkostnader (order costs i figur 2) som uppstår i samband med varje order och 

lagerkostnader (carrying costs i figur 2) som uppstår i samband med förvaring. För 

varje företag och specifik situation finns en optimal orderstorlek (optimal order size i 

figur 2) som minimerar de totala kostnaderna. Om man antar att företaget använder 

upp lagret i en konstant takt kan denna optimala orderstorlek Q bestämmas genom  

Q=√(2xförsäljning x orderkostnad/lagerkostnad) (1) 
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I andra fall där man gör mer komplexa antaganden bestäms den optimala 

orderstorleken med mer komplexa formler (Brealey, 2014). 

 

Företag kan arbeta på flera olika sätt och olika ambitiöst och utstuderat med att 

minska kapitalbindningen i lager. Det enklaste arbetet som kan göras är att försöka 

upptäcka onödig lagerföring. Detta kan ex. innebära att man tar bort varor med låg 

omsättningshastighet eller att man tar bort varor som inte påverkar omsättningen 

även om de är lagerförda (Jonsson & Mattsson, 2011). Företaget kan vara något mer 

ambitiöst genom att i enlighet med den tidigare diskussionen om optimal orderstorlek 

försöka skatta rätt lagernivå utifrån prognoser. I ett slags motsatsförhållande står lean 

supply chain som diskuterades tidigare och som innebär att företag istället för att 

försöka hitta rätt nivå på lagret försöker minimera det. Målet med lean production kan 

sägas vara att minska lagerhållningen till ett minimum så nära noll som möjligt. I 

praktiken når dock inte företagen denna ”noll-vision” utan man har oftast ett lager, 

om än litet (Greve, 2003). I sådana fall kan de företag som önskar arbeta än mer med 

kapitalbindningen och t.o.m. helt avskaffa lagerbindningen avtala om 

konsignationslager. Denna avancerade variant av lagerstyrning innebär att 

leverantörens lager fysiskt lokaliseras hos företaget, och att företaget betalar för 

insatsvarorna först när de används (Folkesson, 2002). Kostnaden för lagerbindningen 

läggs därmed på leverantören. Fördelarna med den minskade kapitalbindningen måste 

vägas mot nackdelarna i form av kostnaden för avgifter för konsignationslagret. 

Resonemanget ovan leder till möjligheten att rangordna det aktiva arbetet med att 

minska kapitalbindningen i lager i olika nivåer enligt nedan. 

Nivå 1 - Inventering och klassificering - Försök att upptäcka onödig lagerföring. Kan ex. 

innebära att man tar bort varor med låg omsättningshastighet eller att man tar bort 

varor som inte påverkar omsättningen även om de är lagerförda  

Nivå 2 – Prognosticering av omsättningshastighet och leveranstid – Företaget försöker 

skatta rätt lagernivå utifrån prognoser. Denna nivå tar hänsyn till det resonemang om 

optimal orderstorlek som diskuterades tidigare i detta avsnitt. 
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Nivå 3 – Lean supply chain  – ”Mager försörjningskedja”. Ett sätt att vid bestämmandet 

av rätt storlek på lagret utgå från momentan efterfrågan snarare än prognoser.  Se 

tidigare resonemang i 3.2.2. 

Nivå 4 – Konsignationslager – Målet med lean production kan sägas vara att minska 

lagerhållningen till ett minimum så nära noll som möjligt. I praktiken når dock inte 

företagen denna ”noll-vision” utan man har oftast ett lager, om än litet (Greve, 2003, 

s.193). I sådana fall kan de företag som önskar arbeta än mer med kapitalbindningen 

och t.o.m. helt avskaffa lagerbindningen avtala om konsignationslager. Denna sista 

nivå av lagerstyrning innebär att leverantörens lager fysiskt lokaliseras hos företaget, 

och att företaget betalar för insatsvarorna först när de används (Folkesson, 2002). 

Kostnaden för lagerbindningen läggs därmed på leverantören. Fördelarna med den 

minskade kapitalbindningen måste vägas mot nackdelarna i form av kostnaden för 

avgifter för konsignationslagret. 

I tillägg finns en nivå 0 som definitionsmässigt innebär att företaget inte har nått upp i 

nivå 1 och därmed heller inte i övriga nivåer.  

 

3.6.2 Kundfordringar 

Kundfordringar är den fordran som uppstår på ett annat företag eller på en slutkund 

för att man har levererat varan eller utfört tjänsten men ännu inte fått betalt Brealey 

et al. (2014). Vanligtvis består denna fordran till största del av kredit till andra företag. 

För att minska kapitalbindningen i kundfordringar har många företag en strategi där 

man erbjuder rabatt på det slutliga priset mot att kunden betalar snabbt (Brealey et 

al., 2014). Ofta är den rabatten mycket förmånlig och alternativet för kunden att inte 

utnyttja rabatten och därmed få längre tid med lägre kapitalbindning svarar ofta mot 

en mycket hög bankränta. Greve (2003) påpekar dock, något motstridande, att 

kassarabatter blir allt mer ovanliga och endast lever kvar i några få branscher. Detta 

påstående får medhåll av sajten bokföringstips (Bokföringstips, 2010) som menar att 

kassarabatter inte är särskilt vanliga längre. 
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Företag som arbetar aktivt med kundfordringar utformar ofta en övergripande policy 

för rörelsekapitalet där man maximerar lönsamheten vilken i detta sammanhang kan 

ses som totalen av kontanter, lager och kundfordringar (Firth, 1976). Har man ex. för 

höga kostnader för lager kan det vara lämpligt att, allt annat lika, som kompensation 

öka kredittiden för att stimulera ökad försäljning. Förbättringen i lönsamhet från att 

öka kredittiden kan beräknas genom att multiplicera ökningen i sålda enheter med 

skillnaden i försäljningspris och rörlig kostnad per enhet. Självklart måste man också ta 

hänsyn till den ökade kapitalbindningen i lagret och i krediten över tiden. 

 

En minskning av kredittiden ger däremot, förutom en riskerad lägre försäljning, en 

minskad kapitalbindning och därmed en högre likviditet. Positiva effekter av detta är 

möjligheter att få ränta på pengarna samtidigt som risken för kundförluster minskas. 

Det finns flera undersökningar (Jakpar et al., 2017) (Pais & Gama, 2017) som visar att 

de negativa effekterna på omsättningen som regel ska betraktas som mindre än de 

positiva effekterna på kapitalbindningen vid en minskning av kredittiden. Faktum är att 

dessa undersökningar går ännu längre och mer generellt hävdar att en företagspolicy 

som minskar kapitalbindningen i rörelsekapital som regel ska ses som en policy som 

ökar företagets lönsamhet. 

 

Slutsatsen från Anderssons & Jansson (2014) är att företagen har mer genomtänkta 

strategier för att arbeta med minskning av kapitalbindning i lager än i kundfordringar.  

Mattsson (2003, s.1) motsäger emellertid detta då han hävdar att “även med avseende 

på kapitalbindning i kundfordringar är beslutsfattandet mer formaliserat och 

tydliggjort [än med avseende på kapitalbindning i lager]”.  

 

Företag kan arbeta på flera olika sätt och olika ambitiöst och utstuderat med att 

minska kapitalbindningen i kundfordringar. Det enklaste företaget kan göra är att 

eliminera alla oklarheter och tidstjuvar kopplade till faktureringsprocessen. Exempel 

på detta kan vara att det får gå några dagar innan företaget skickar ut fakturan efter 
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att varan eller tjänsten har levererats eller att det finns oklarheter om vilka 

betalningsvillkor som tillämpas (Greve, 2003). Man kan också arbeta aktivt med att 

minimera given kredittid. Enligt tidigare resonemang har utvecklingen gått mot allt 

kortare kredittider samtidigt som kassarabatter blir allt mindre vanligt. Ofta försöker 

företagen reglera kredittiden med dröjsmålsränta. Slutligen kan företagen följa upp på 

de fakturor som inte betalas i tid. Ex. kan företagen ta hjälp av datorbaserade 

reskontrasystem för en överblick på förfallna fakturor (Greve, 2003). Dessa bör sen 

följas upp med ex. inkasso. 

Resonemanget ovan leder till möjligheten att rangordna det aktiva arbetet med att 

minska kapitalbindningen i kundfordringar i olika nivåer enligt nedan. 

Nivå 1 – optimering av faktureringsprocessen. Första nivån innebär att företaget 

eliminerar alla oklarheter och tidstjuvar kopplade till faktureringsprocessen. Exempel 

på detta kan vara att det får gå några dagar innan företaget skickar ut fakturan efter 

att varan eller tjänsten har levererats eller att det finns oklarheter om vilka 

betalningsvillkor som tillämpas (Greve, 2003). 

Nivå 2 – Minimering av given kredittid. Enligt Greve (2003) har utvecklingen gått mot 

allt kortare kredittider samtidigt som kassarabatter blir allt mindre vanligt. Ofta 

försöker företagen reglera kredittiden med dröjsmålsränta. 

Nivå 3 – Aktiv kontroll av tagen kredittid. Denna nivå handlar om hur mycket företagen 

följer upp på de fakturor som inte betalas i tid. Ex. kan företagen ta hjälp av 

datorbaserade reskontrasystem för en överblick på förfallna fakturor (Greve, 2003). 

Dessa bör sen följas upp med ex. Inkasso. 

Kundfordringar har således tre stycken nivåer samt en nivå 0 som precis som för lager 

innebär att företaget inte har nått upp i nivå 1 och därmed heller inte i övriga nivåer. 

 

3.6.3 Leverantörsskulder 

Leverantörsskulder är den del av rörelsekapital som, även om det ofta inte är en 

tillräcklig åtgärd, används för att finansiera lager och kundfordringar (Entrepreneur, 

2006). Många företag utnyttjar möjligheten att öka sin finansiering av rörelsekapital 
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genom att betala sina leverantörsfakturor på förfallodagen vilket ibland kan leda till att 

man går miste om kassarabatter (Brealey et al., 2014). Vissa företag drar denna 

strategi än längre genom att betala efter förfallodagen. Detta kan förorsaka dålig 

stämning företagen emellan och leda till ökade kostnader för det betalande företaget 

då man riskerar att både gå miste om kassarabatterna samt få betala förseningspåslag. 

Andersson & Jansson (2014) påpekar att det bland en stor del av företagen finns en 

stor illvilja till att betala leverantörsfakturor efter förfallodatum då det inte anses vara 

“fair play”.  CFO.com (2013) påstår dock att finanskrisen har gjort att många företag 

började hålla i sina pengar så länge man kan för att känna sig mer säkra på att ha en 

god likviditet vilket har fått till följd att allt fler företag har börjat betala sina 

leverantörer efter förfallodatum. 

 

I princip finns det således två sätt att jobba utstuderat med att minska 

kapitalbindningen i leverantörsskulder. Antingen jobbar man med system för betalning 

först på förfallodatum. Företagen väntar så länge man kan med att betala fakturorna 

men man överskrider inte förfallodatum. Eller så jobbar man med betalning efter 

förfallodatum trots att man då riskerar att få betala dröjsmålsränta. Det är ofta ett 

kostsamt sätt att få kredit på om man beaktar den utökade (egenmäktigt beslutade) 

kredittiden och sätter den i paritet till dröjsmålsräntan som man måste betala. 

Resonemanget ovan leder till möjligheten att rangordna det aktiva arbetet med att 

minska kapitalbindningen i leverantörsskulder i olika nivåer enligt nedan. 

Nivå 1 – System för betalning först på förfallodatum. Företagen väntar så länge man 

kan med att betala fakturorna men man överskrider inte förfallodatum. 

Nivå 2 – Betalning efter förfallodatum. Trots att man riskerar att få betala 

dröjsmålsränta betalar man efter förfallodatum. Det är ofta ett kostsamt sätt att få 

kredit på om man beaktar den utökade (egenmäktigt beslutade) kredittiden och sätter 

den i paritet till dröjsmålsräntan som man måste betala. 

Vi har således två nivåer men också en nivå 0 som bestäms på samma sätt som 

tidigare. 
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3.7 Institutionell teori och Positiv accounting teori 
Institutionell teori beskriver, uttryckt något förenklat och kortfattat, hur en institution 

förändras i skenet av en påtryckande omvärld. Särskilt intressant blir detta 

resonemang om man betraktar ett företag som en institution. Det innebär att man kan 

ställa sig frågan vilka bakomliggande faktorer som påverkar hur denna undersöknings 

utvalda företags arbete med att minska kapitalbindningen i rörelsekapital förändras 

avseende strukturer och rutiner (Scott, 2008). Ett företag förväntas i den klassiska 

ekonomiska litteraturen fatta en stor del av sina beslut på ett rationellt sätt. Den 

institutionella teorin söker istället kognitiva och kulturella förklaringar på sociala och 

organisatoriska fenomen (DiMaggio & Powell, 1991).  

 

Inom institutionell teori (IT) benämns likheterna i processer och struktur mellan olika 

organisationer för isomorfism. Dessa likheter kan uppstå genom tre olika sorters 

isomorfism; normativ, koerciv samt mimetisk isomorfism. Normativ isomorfism 

förklarar att gemensam utbildningsbakgrund hos nyckelpersoner inom olika företag 

tillsammans med personliga nätverk över företagsgränserna ger upphov till likriktning i 

processer och strukturer mellan olika företag. Sådana likriktningsprocesser uppstår 

också genom koerciv morfism där företag genom ett beroendeförhållande till andra 

företag eller till samhället, såsom lagar, regleringar och bokföringsdirektiv, tenderar 

att närma sig varandra. Mimetisk isomorfism står i kontrast till de övriga två formerna 

av isomorfism genom att mimetisk isomorfism utgår från att företag kopierar ett annat 

företag med avseende på interna strukturer och processer då detta uppfattas som 

förmånligt för det kopierande företag. Oftast grundar sig dessa kopieringsprocesser på 

otydlig målformulering (DiMaggio & Powell, 1985). 

 

Positiv accounting teori (PAT) förutspår vilka redovisningsrutiner ett företag kommer 

att använda vilket samtidigt implicerar att teorin inte syftar till att rekommendera 

någon best practice. PAT utgår i stor utsträckning från teorin om agenter och 

principaler (Watts & Zimmerman, 1978) där i fallet med ett företag de förra kan bestå 
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av företagsledaren och de senare av aktieägarna. PAT förutspår att agenten kommer 

att fatta besluta kring redovisningspolicys på ett sådant sätt att hen själv tjänar på det 

ekonomiskt. PAT är således en rationell metod då den säger att individen kommer att 

försöka maximera sitt ekonomiska utfall från ett givet beslut (Kabir, 2011). 

 

Vi har nu en teori, IT, som säger att de rationella besluten hos den enskilde individen 

inte är det viktigaste för att förklara likheter i rutiner och strukturer mellan olika 

institutioner utan istället olika isomorfismer och samtidigt en annan teori, PAT, som 

säger att det är just de rationella enskilda besluten som är bäst för att förutspå vilken 

sorts redovisningspolicy som uppstår. Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson 

(2009) hävdar att det går att kombinera dessa två olika ståndpunkter för att finna en 

förklaringsplattform till varför olika redovisningsrutiner och ekonomiska praxis införs i 

ett företag. Man kan därför tänka sig att man i denna undersökning kan finna likheter 

mellan företagen inom samma bransch men även mellan företagen i de olika 

branscherna som kan förklaras såväl som förutspås av IT respektive PAT.  

 

Teorin förutspår således att vissa av de beslut som företagen i denna undersökning tar 

rörande åtgärder för att minska kapitalbindningen i rörelsekapital beror på faktorer 

som kan förklaras med isomorfismer. En intressant slutsats som undersökningen 

därför kan vara med och få fram är i vilken omfattning som branschtillhörighet och ex. 

utseende på balansräkningen kan förklara de val företagen gör för att minska 

kapitalbindningen och i vilken omfattning som valen istället kan förklaras av faktorer 

som normativ, koerciv och mimetisk isomorfism. Ett scenario är också att, trots att 

teorin förklarar likheter i dessa val, att samtal med företagsrepresentanter inte ger 

någon förklaring eller insikt i hur dessa kan kopplas till PAT och IT. 
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4.Empiri 

4.1 Inledning 
Empirin syftar till att skapa ett underlag för vidare analyser när det gäller att besvara 

de fyra frågor som avsnitt 1.3 Problemformulering gick igenom. 

1. Arbetar företagen aktivt med att minska kapitalbindningen? 

2. Vilka åtgärder vidtar företagen för att minska den operativa 

kapitalbindningen? (inom lager, kundfordringar och leverantörsskulder) 

3. Sker detta arbete till största del av intern eller extern hänsyn? 

4. Vilken roll spelar branschtillhörigheten för hur företag arbetar med dessa 

frågor? 

 

För att besvara dessa frågor har årsredovisningar studerats för de 25 största bolagen 

inom skogsbranschen respektive mediebranschen. Fyra företag har emellertid valts ut 

inom vardera branschen för djupstudier. För samma branscher har också en rad 

intervjufrågor ställts till alla 50 företag vars svar sammanställs i detta kapitel. 

För att utvärdera hur ambitiöst företagen arbetar med att aktivt minska 

kapitalbindningen i rörelsekapitalet har deras svar kvantifierats utifrån en 

nivåindelning som kommer att ligga till grund för analyser och slutsatser.  

 

4.2 Balansräkningar från årsredovisningar 

Denna empiriska undersökning tjänar till att bredda förklaringsbasen för svaren på de 

ställda frågorna till företagen. 

De viktigaste talen från resultat- och balansräkningar för fyra utvalda företag bland de 

25 största inom branschen skogsbolag visas i figur 3 nedan. 
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Figur 3. De viktigaste talen från resultat- och balansräkningar för fyra utvalda företag bland de 

25 största inom branschen skogsbolag. 

Flera av företagen äger stora skogsbestånd. Man ser exempelvis att Bergviks (Bergvik 

skog, 2017) balansräkning till 99,3 % (48 566/48 888) utgörs av anläggningstillgångar i 

form av ägande i skog. Detta är också vad som påpekas av Berggren, Carlenius & 

Pantzar (1999), att skogsbolag har en stor del reala investeringar. Nu är Bergvik ett 

(MSEK)

Skogsbolagen

Sveaskog Bergvik

Bergkvist-

Insjön

Häradsko

g i 

Örebro

Räkenskapsår 16 16 15/16 16 

Placering Large companies 3 7 8 18 

Rörelsens intäkter 6 093 2 404 1 415 176 

Nettomsättning 5 922 2 068 1 415 170 

Övriga rörelseintäkter 171 336 0 6 

Tillgångar 38 605 48 888 653 36 
Anläggningstillgångar 35 433 48 566 282 1 
Immateriella 52 168 3 0 

Goodwill 0 0 0 

Rättigheter 0 0 0 

Övriga 52 168 3 0 

Materiella 2 882 2 288 251 1 

Skogsmark 2 384 0 0 0 

Inventarier 0 8 0 

Övriga 498 2 288 243 1 

Biologiska tillgångar 31 993 46 006 0 0 

Finansiella 506 104 28 0 

Omsättningstillgångar 3 172 322 371 35 
Kundfordringar 1 376 111 121 20 

Varulager 582 67 150 0 

Kassa och bank 1 070 3 65 13 

Övrigt 144 141 35 2 

Eget kapital och skulder 38 605 48 888 653 36 
Eget kapital 20 092 24 628 241 5 

Avsättningar 0 0 1 0 

Långfristiga skulder 14 091 20 807 212 0 

Kortfristiga skulder 4 422 3 453 199 31 
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ytterlighetsexempel och man kan hitta andra exempel där omsättningstillgångarna 

inte utgör en försvinnande liten del av den totala balansräkningen. Tittar man på 

årsredovisningen 2016 för Svea Skog (Svea Skog årsredovisning, 2017) ser man att 

anläggningstillgångarna uppgår till 35 433 MSEK samtidigt som 

omsättningstillgångarna uppgår till 3 172 MSEK. Omsättningstillgångarna utgörs bl.a. 

av lager (582 MSEK) och av kundfordringar som uppgår till 1 376 MSEK. Även om 

anläggningstillgångarnas andel av balansomslutningen jämfört med Bergvik har sjunkit 

till 91,8 % (35 433/(35 433+3 172)) så är ändå omsättningstillgångarna mycket små i 

förhållande till anläggningstillgångarna. Årsredovisningarna för Bergvik och Sveaskog 

(2017) uppvisar banklån till ett värde av 5 899 MSEK respektive 5 217 MSEK och totala 

långfristiga skulder på 20 807 MSEK respektive 14 091 MSEK. Detta ger en struktur på 

de flesta skogsbolag där effekten av beslut kopplade till det operativa kassaflödet blir 

betydligt mindre än beslut kopplade till kassaflödet för anläggningstillgångar 

(däribland finansiella sådana). 

 

Med så stora anläggningstillgångar och så stora långfristiga skulder blir slutsatsen att 

omsättningstillgångar och rörelsekapital torde spela en mindre roll i företagens 

strategiska beslut. Som tidigare diskuterats påpekar Mattsson (2003) att även om 

kapitalbindningen i materialflöden ofta är lika stor som den i anläggningstillgångar så 

är beslutsprocesserna i det förra fallet ofta betydligt otydligare och mindre formella. 

Om då kapitalbindningen i materialflöden, som i fallet med skogsbolag, är betydligt 

mindre än den i anläggningstillgångar torde beslutsprocesserna för kapitalbindningen i 

materialflöden vara än otydligare och än mindre formella. 

I figur 4 nedan gås de viktigaste talen från resultat- och balansräkningar för fyra 

utvalda företag bland de 25 största inom branschen mediebolag igenom. 
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Figur 4. De viktigaste talen från resultat- och balansräkningar för fyra utvalda företag bland de 

25 största inom branschen medieföretag. 

Vid en direkt visuell granskning av figur 4 ser man att två betydande poster har 

tillkommit sen tidigare, nämligen goodwill och rättigheter. Goodwill innebär att en 

immateriell tillgång uppstår när en näringsidkare köper ett annat företag och därmed 

får tillgång till en rad faktorer som inte syns i det bokförda värdet. Med goodwill avses 

(MSEK)

Mediebolagen

Bonniers Stampen Mittmedia Svenska Oracle

Räkenskapsår 16 12 16 15/16

Placering Large companies 2 5 8 22 

Rörelsens intäkter 25 572 5 391 2 271 1 023 

Nettomsättning 25 492 5 236 2 148 1 023 

Övriga rörelseintäkter 80 155 123 0 

Tillgångar 22 757 5 856 1 514 2 081 
Anläggningstillgångar 15 285 4 554 1 160 145 
Immateriella 12 042 3 387 879 8 

Goodwill 8 828 3 282 709 8 

Rättigheter 1 955 72 35 0 

Övriga 1 259 33 135 0 

Materiella 585 871 211 19 

Skogsmark 0 0 0 0 

Inventarier 297 45 21 19 

Övriga 288 826 190 0 

Biologiska tillgångar 0 0 0 0 

Finansiella 2 658 296 70 118 

0 

Omsättningstillgångar 7 472 1 302 354 1 936 
Kundfordringar 2 705 557 158 1 131 

Varulager 2 070 49 9 89 

Kassa och bank 274 485 122 0 

Övrigt 2 423 211 65 715 

0

Eget kapital och skulder 22 757 5 856 1 514 2 081 
Eget kapital 6 415 1 953 677 93 

Avsättningar 0 0 0 15 

Långfristiga skulder 6 145 1 804 114 0 

Kortfristiga skulder 10 197 2 099 723 1 973 
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således skillnaden mellan köpeskillingen och värdet av tillgångar minus skulder i det 

köpta företaget (Thomasson, Arvidsson, Carrington & Johed, 2011). Rättigheter är 

också en immateriell anläggningstillgång som kan utgöras av filmrättigheter, 

bokrättigheter, spelrättigheter etc. Man ser också att biologiska tillgångar lyser med 

sin frånvaro.  

 

Goodwill och rättigheter är således viktiga balansposter som kan ta fokus från 

omsättningstillgångarna då dessa är betydligt mindre än anläggningstillgångarna. 

Omsättningstillgångarna är dock inte obetydliga i sammanhanget. Vi ser ex. att 

omsättningstillgångarna för Bonniers utgör 33 % (7472/22757) av de totala 

tillgångarna, att omsättningstillgångarna för Stampen utgör 22 % (1302/5856) av de 

totala tillgångarna samt att omsättningstillgångarna för Mittmedia utgör 23 % 

(354/1514) av de totala tillgångarna. Man ser också att samma företag har 45 %, 36 % 

respektive 48 % av sitt eget kapital och skulder uppbundet i kortfristiga skulder. Dessa 

tre företag som har en omsättning på mellan 2,3 miljarder kr och 25,6 miljarder kr bör 

därmed ha ett intresse av att arbeta med rörelsekapitalet och motsvarande 

kapitalbindning och därmed kassaflödet då det står för en betydande del av 

balansräkningen även om de immateriella anläggningstillgångarna utgör en stor del av 

balansomslutningen. Svenska Oracle däremot, som står för en betydligt mindre 

marknadsandel med sina 1,0 miljarder kr i omsättning har omsättningstillgångar som 

utgör hela 93 % (1936/2081) av de totala tillgångarna samtidigt som kortfristiga 

skulder utgör 95 % (1973/2081) av eget kapital och skulder. I detta fall är de 

immateriella anläggningstillgångarna betydligt mindre viktiga. Slutsatsen är således att 

för mindre företag inom mediebranschen kan det mycket väl vara så att man inte 

direkt äger några rättigheter eller att man inte har någon goodwill vilket innebär att 

rörelsekapitalet blir en stor och viktig del av balansomslutningen.  

 

De större företagen inom branschen har följaktligen stora fördelar att inhämta om 

man arbetar aktivt med det operativa kassaflödet samtidigt som de mindre företagen 
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har mycket stora fördelar om man arbetar aktivt med det operativa kassaflödet och 

mycket att förlora om man inte gör det. 

4.3 Jämförelser mellan Skogsbolag och mediebolag 
I figur 5 kan man se en jämförelse mellan skogsbolag och mediebolag utgående från 

tidigare nämnda årsredovisningar. 

 

Figur 5. Djupare analys av figur 3 och figur 4. Figuren visar olika mått från balansräkningen för 

de utvalda företagen i mediebranschen och skogsbraschen. 

Vissa mönster är tydliga och dessa kommer att gås igenom längre ned.  

Eftersom årsredovisningarna för alla 50 företag har gåtts igenom på samma sätt som de åtta 

företagen ovan redovisas i figur 6 medelvärde och medianvärde för måtten i figur 5 för båda 

branscherna. Resultatet från denna studie återfinns i sin helhet i bilaga 6. 

 

Figur 6. Medel- och medianvärde för måtten i figur 5 fördelat på de branscherna ”mediebolag” 

och ”skogsbolag” 

Bonniers Stampen Mittmedia Svenska Oracle Sveaskog Bergvik

Bergkvist-

Insjön

Häradsko

g i 

Örebro

Omsättningstillgångar/tillgån

gar 33% 22% 23% 93% 8% 1% 57% 97%

Kundfordringar/tillgångar 12% 10% 10% 100% 4% 0% 19% 56%

Lager/tillgångar 9% 1% 1% 4% 2% 0% 23% 0%

Goodwill/tillgångar 39% 56% 47% 0% 0% 0% 0% 0%

Rättigheter/tillgångar 9% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Biologiska tillgångar/tillgångar 0% 0% 0% 0% 83% 94% 0% 0%

Kortfristiga skulder/Eget kapital 

och skulder 45% 36% 48% 95% 11% 7% 30% 86%

Kortfristiga skulder/Skulder 62% 54% 86% 100% 24% 14% 48% 100%

Medel Median Medel Median

Omsättningstillgångar/tillg

ångar 69% 76% 61% 66%

Kundfordringar/tillgångar 13% 9% 19% 14%

Lager/tillgångar 3% 0% 11% 6%

Goodwill/tillgångar 10% 0% 1% 0%

Rättigheter/tillgångar 1% 0% 0% 0%

Biologiska 

tillgångar/tillgångar 0% 0% 7% 0%

Kortfristiga skulder/Eget 

kapital och skulder 46% 44% 49% 50%

Kortfristiga skulder/Skulder 84% 96% 73% 83%

Mediebolag Skogsbolag
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Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångar/tillgångar (O/t) är ett mått som används i figur 5 och som visar 

hur stor del av de totala tillgångarna som utgörs av lättrörliga tillgångar. Är detta tal 

stort torde det finnas ett intresse i att intressera sig för rörelsekapitalet då det skulle 

minska kapitalbindningen. Man ser att mediebolagen, med undantag för Svenska 

Oracle, har en relativ likvärdig storlek på detta mått. Då andelen omsättningstillgångar 

av de totala tillgångarna är betydande men ändå relativt små jämfört med 

anläggningstillgångar kan man misstänka att det finns ett intresse att arbete för 

frågorna även om inte ett överdrivet intresse. Svenska Oracle, som representerar de 

små företagen inom branschen, har en mycket stor del av sina tillgångar i 

omsättningstillgångar. När man rör sig från stora till små företag torde det därför 

finnas ett ökat intresse för att arbeta med rörelsekapital. 

 

När det gäller skogsbolagen så kan man återigen se att små företag har betydligt större 

del av sina tillgångar investerade i omsättningstillgångar och man borde därför också 

för denna bransch se ett allt större intresse i att arbeta med rörelsekapital ju mindre 

de är. För de större företagen är omsättningstillgångarna mycket låga. Bergvik har låga 

1 % men då talet är avrundat så har vi egentligen att 0,66 % av tillgångarna är 

omsättningstillgångar. Precis som diskussionerna i 3.4.1 öppnade upp för så löser man 

istället sina eventuella likvida problem med banklån. 

Median- och medelvärdena för de två branscherna är ganska likvärdiga och varierar 

mellan 0,61 och 0,76. De större bolagen drar ned medelvärdet och de mindre bolagen 

drar upp medelvärdet. 

 

Kundfordringar 

Kundfordringar, som är en del av omsättningstillgångarna, och dess mått 

Kundfordringar/tillgångar följer i stort samma mönster som omsättningstillgångarna 

när det gäller såväl mediebolag som skogsbolag. 
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Lager 

Också lagerkostnader är en del av omsättningstillgångarna men här är det något 

svårare att se ovanstående mönster utan istället är storleken på måttet 

lager/tillgångar anmärkningsvärt lågt. Fem av företagen har tal på under 2 % och 

Bergvik och Häradskog i Örebro har t.o.m., avrundat, 0 % i lager. Även om Bergkvist-

Insjön, med sina 23 %, och Bonniers, med sina 9 %, har lager av en betydande storlek 

så verkar dessa två branscher generellt kännetecknas av små lager. Detta torde också 

innebära att ett relativt lågt intresse för arbete med motsvarande kapitalbindning och 

därmed i förlängningen kassaflödet. Vissa av de intervjuade företagen uppger också 

att de överhuvudtaget inte har något lager. 

Tittar man figur 6 ser man emellertid att medelvärdet och medianvärdet för 

skogsbolagen visar att det finns vissa bolag som har ett visst lager. 

 

Biologiska tillgångar 

Precis som det har diskuterats tidigare innebär denna mycket stora balanspost hos 

företag som Sveaskog och Bergvik att strategiska tankar kring rörelsekapital riskerar 

att hamna i skymundan. Övriga företag inom branschen skogsbolag och alla bolag i 

mediebranschen saknar biologiska tillgångar. 

 

Goodwill och rättigheter 

Alla tre större bolagen inom mediebranschen har det gemensamt att de har goodwill-

tillgångar som står för en betydande del av de totala tillgångarna (39 %, 56 % och 47 % 

för Bonniers, Stampen och Mittmedia respektive). Svenska Oracle som representerar 

de små medieföretagen samt skogsbolagen saknar helt goodwill.  

Också rättigheter innehas enbart av de bolag som innehar goodwill. Rättigheterna 

utgör en mycket mindre del av de totala tillgångarna än vad goodwill gör. Störst andel 

rättigheter har Bonnier med sina 9 %. 
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Störst total andel av tillgångarna utgör goodwill och rättigheter tillsammans för 

Stampen med sina 57 %. Utgör dessa immateriella tillgångar en mycket stor andel av 

de totala tillgångarna kan man tänka sig att, i likhet med biologiska tillgångarna som 

har diskuterats tidigare, man lägger mindre vikt vid rörelsekapitalet. 

Studerar man figur 6 ser man att det trots allt finns skogsbolag som har goodwill-

tillgångar men att storleksordningen på dessa är en tiondel av dem för mediebolagen. 

Figur 6 visar också att, precis som för de utvalda bolagen, så saknar alla skogsbolag 

rättighetstillgångar. 

 

Kortfristiga skulder 

Det finns två olika mått i figur 5; kortfristiga skulder/eget kapital och skulder samt 

kortfristiga skulder/skulder. Sammanställningen visar att kortfristiga skulder utgör 

majoriteten av skulderna hos mediebolagen samt hos de små företagen inom 

skogsbranschen samtidigt som de långfristiga skulderna utgör majoriteten av 

skulderna hos de större skogsbolagen. Man ser också att de kortfristiga skulderna 

utgör en betydande del av eget kapital och skulder hos mediebolagen och de mindre 

skogsbolagen samtidigt som de utgör en mindre del hos de större skogsbolagen. Det 

borde därför särskilt för mediebolagen och de mindre skogsbolagen finns ett intresse 

att arbeta aktivt med denna del av rörelsekapitalet. 

Figur 6 bekräftar bilden av att mediebolagens skulder till största del utgörs av 

kortfristiga skulder. Samtidigt ger medelvärdet 0,73 respektive medianvärdet 0,83 på 

måttet Kortfristiga skulder/Eget kapital och skulder för skogsbranschen anledning att 

misstänka att kortfristiga skulder är viktiga även för en del större bolag inom denna 

bransch. 

 

4.4 Tillverkningsindustrin 
Den branschspecifika empiri som precis har genomgåtts rör branscherna Skogsbolag 

och Medieföretag. Den har fokuserat på årsredovisningarna för att bredda förståelsen 

för utfallen av intervjuerna med företagen. När det gäller tillverkningsindustrin 

däremot finns flera avsnitt i tidigare nämnda arbete av Andersson & Jansson (2004) 
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som sammanfattar utfallet från en liknande undersökning. De styrningsnivåer för 

rörelsekapitalet som Andersson & Jansson (2004) arbetar med, korrelerar med tidigare 

nämnda styrningsnivåer för denna uppsats vilket underlättar jämförelse mellan 

skogsbranschen, mediebranschen samt tillverkningsbranschen. Detta avsnitt får 

således fram samma empiriska material för tillverkningsbranschen genom att studera 

Andersson & Janssons (2004) uppsats som denna undersökning får fram för 

mediebranschen och skogsbranschen genom att studera årsrapporter. 

 

Generellt sett arbetar man mycket med lagerstyrning bland de tillverkande bolagen. 

Andersson & Jansson (2004) visar att hela 94 % av bolagen arbetar minst med nivå 1. 

Se figur 7 nedan. 

 

  

Figur 7. Lagerstyrningsnivå inom tillverkningsbranschen (Andersson & Jansson, 2004) 

 

Figur 7 (Andersson & Jansson, 2004) visar vidare hur mycket man arbetat med de olika 

nivåerna. 42 % av företagen arbetar med någon av de två högsta nivåerna, lean supply 

chain eller konsignationslager. Inget av bolagen bedömer emellertid att det är 

realistiskt att satsa på konsignationslager för hela sitt lager. Andersson & Jansson 

(2004) påpekar emellertid att tillverkningsbranschen inte ska betraktas som en 

homogen bransch. Som exempel pekar man på underbranschen för livsmedel och 
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dryckesvaruframställning å ena sidan och underbranschen för tillverkning av motor- 

och släpfordon å andra sidan. Dessa två underbranscher uppvisar inom sina egna 

underbranscher stor homogenitet men sinsemellan stor heterogenitet när det gäller 

vilka nivåer man arbetar på med kapitalbindningsstyrningen.  

 

Även om Andersson & Jansson (2004) understryker hur företag inom 

tillverkningsbranschen har en stor önskan att arbeta med lagerfrågor så finns det 

också naturliga hinder för vissa företag och underbranscher att komma upp på de 

högsta nivåerna. Man exemplifierar med underbranschen för livsmedel och 

dryckesvaruframställning som har produkter och distributionsformer som gör lean 

supply chain svår att genomföra. 

Andersson & Jansson (2004) påpekar att det i tillverkningsbranschen förutom tidigare 

nämnda heterogenitet när det kommer till nivån på kapitalbindningsstyrningen också 

finns en skillnad i vilken omvärld de olika företagen och de olika underbranscherna 

verkar i. Flera av företagen befinner sig i en miljö med få och starka kunder samtidigt 

som det finns många och små underleverantörer. Det gör, när det gäller 

kundfordringarna att det blir svårt att styra dessa p.g.a. hårda krav från kunderna. Det 

i sin tur gör att företagen flyttar över problemet till underleverantörerna som får dras 

med sena betalningar. Andra företag inom tillverkningsbranschen möter en annan 

verklighet då det finns fler kunder vilka därmed får mindre makt. Företagen kan ställa 

större krav på att kunderna ska betala i tid och därmed får också underleverantörerna 

betalt tidigare. Detta genererar en ganska stor spridning för på vilken nivå man arbetar 

med kundfakturor och leverantörsskulder vilket också framgår av figur 8 nedan. 

Figur 8. Antal företag som arbetar med de olika nivåerna enligt egen utsago (Andersson & 

Jansson, 2004). L står för lager, KF för kundfakturor och LS för leverantörsskulder. 

En annan sak som är något utmärkande för tillverkningsbranschen är enligt Brealey et 

al. (2014) att det oftast är produktionschefen och inte finanschefen som gör 

avvägningen mellan fördelar och nackdelar med en viss lagernivå. Man kan tänka sig 

L0 L1 L2 L3 L4 KF0 KF1 KF2 KF3 LS0 LS1

6 11 29 23 9 14 8 27 29 48 16
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att det gör att lagerbesluten oftare påverkas av produktionstekniska frågor istället för 

finansiella frågor. 

 

4.5 Syfte med minskning av rörelsekapital 
Figur 9 nedan visar en sammanställning av hur många av företagen inom varje bransch 

som aktivt arbetar med kapitalbindning för att få ett ökat kassaflöde. Svaren för 

skogsbolagen och mediebolagen har erhållits från denna undersökning enligt bilaga 1 

samtidigt som svaren från de tillverkande bolagen har erhållits från Andersson & 

Jansson (2004). Frågorna har ställts till företagen för att besvara den första frågan i 

denna uppsats avsnitt 1.3 Problemformulering ”Arbetar företagen aktivt med att 

minska kapitalbindningen?”. 

 

Figur 9. Huruvida företag inom de olika branscherna arbetar aktivt för att minska den 

operativa kapitalbindningen. Svaren från skogsbolagen och mediebolagen har erhållits 

från företagen i denna undersökning och svaren från tillverkningsbolagen har erhållits 

från Andersson & Jansson (2004). 

Inom tillverkningsbranschen tillfrågades 78 företag om huruvida de arbetade aktivt för 

att minska kapitalbindningen i rörelsekapital (Andersson & Jansson, 2004). 72 av dessa 

sade sig göra det medan resterande sex företag var av uppfattningen att de inte 

arbetade aktivt med frågan. Sex företag motsvaras av 7,7 %. Dessa sex tillfrågades 

sedan inte vidare om vilket syfte de hade med sitt aktiva arbete.  

 

Inom mediebranschen svarade 17 av 23 företag att de arbetar aktivt med att minska 

den operativa kapitalbindningen samtidigt som sex av dem svarade att de inte 

arbetade med detta. Sex företag motsvaras av 26,1 %. Dessa sex svarade sedan alla att 

de (förstås) inte hade något syfte med sitt aktiva arbete. 

Aktivt arbete

Bransch Ja Nej

Skogsbolag 12 9

Mediebolag 17 6

Tillverkande bolag 72 6
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Av de skogsbolag som deltog i undersökningen svarade 12 av 21 att de arbetade aktivt 

för att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet samtidigt som nio svarade att de 

inte arbetar aktivt med frågan.  Nio företag motsvaras av 42,9 %. Dessa nio svarade 

sedan alla att de (förstås) inte hade något syfte med sitt aktiva arbete. 

 

Figur 10 nedan sammanfattar vilket motiv de företag som har angett att de arbetar 

aktivt med kapitalbindning har för att göra detta. Svaren för skogsbolagen och 

mediebolagen har erhållits från denna undersökning enligt bilaga 1 samtidigt som 

svaren från de tillverkande bolagen har erhållits från Andersson & Jansson (2004). 

Frågorna har ställts till företagen för att besvara den första frågan i denna uppsats 

avsnitt 1.3 Problemformulering ” Sker detta arbete till största del av intern eller extern 

hänsyn?” 

 

Den vänstra delen av figuren visar i absoluta tal hur många av företagen inom de olika 

branscherna som arbetar med kapitalbindning av interna skäl, hur många som gör det 

av externa skäl samt hur många som gör det av bägge dessa anledningar. Tittar man 

sedan på den högra delen av figuren så ser man samma uppställning fast denna gång 

med procenttal. Det intressanta som man då kan observera är att alla tre branscher 

visar upp mycket snarlika mönster till varför man arbetar aktivt med kapitalbindning. 

Man kan faktiskt säga att det inte finns några nämnvärda skillnader. Den slutsats som 

Andersson & Jansson (2004) drar om att det är en liten övervikt för intern hänsyn 

såsom minskade kapitalkostnader och ökad självfinansiering framför extern hänsyn 

såsom att öka möjligheterna till extern finansiering är således giltigt också för de två 

andra branscherna. 
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Figur 10. Syftet till att bolagen inom de olika branscherna jobbar med minskning av 

kapitalbindning av rörelsekapitalet. Svaren från skogsbolagen och mediebolagen har erhållits 

från företagen i denna undersökning och svaren från tillverkningsbolagen har erhållits från 

Andersson & Jansson (2004). 

 

Vad menar då företagen som säger som jobba med kapitalbindningen, och därmed öka 

kassaflödet, av externa skäl. För de bolag som är noterade är det ganska enkelt att 

förstå att företagen vill främja dess aktieägare och eventuellt nya investerare. 

Däremot är det inte lika självklart vad de onoterade företagen menar när de säger sig 

jobba med kapitalbindningen för att öka kassaflödet, främst av externa själ. Bland de 

svar som framkommer under intervjuerna så är en vanligt förekommande orsak att 

man vill underlätta vid förhandlingar med kreditinstitut då många företag, främst inom 

skogsbranschen, finansierar sin verksamhet genom lån. Andra skäl som framkommer 

är att man vill uppvisa ett gott kassaflöde för sina intressenter. Dessa intressenter kan 

bland annat vara viktiga leverantörer som vill vara säker på att få betalt i tid men det 

kan även vara framtida possentiella investerare i bolaget. Ett bolag bedrivs som en 

stiftelse och anger som ett skäl att man vill uppvisa ett positivt kassaflöde för att 

attrahera nya medlemmar.  

 

 

4.6 Viktigaste område 
Andersson & Jansson (2004) fokuserade mycket av sin empiri på att utvärdera åsikter 

om vikten av de olika områdena inom rörelsekapital. Denna uppsats har istället utifrån 

de nivåer som företagen arbetar med lager, kundfordringar och leverantörsskulder 

gjort en uppskattning av vad företag torde tycka är viktigast (bilaga 1). Arbetar man 

exempelvis strukturerat och med full kraft med lagerfrågor men i princip ingenting 

med övriga områden har vi bedömt att man tycker att lager är den viktigaste frågan för 

att minska den operativa kapitalbindningen och därmed öka kassaflödet. Såväl denna 

Syfte
Antal Internt Externt Lika % Internt Externt Lika

Skogsbolag 6 4 2 Skogsbolag 50% 33% 17%

Mediebolag 8 6 3 Mediebolag 47% 35% 18%

Tillverkande bolag 34 23 15 Tillverkande bolag 47% 32% 21%
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undersökning som Andersson & Jansson (2004) har således dragit slutsatser om vilka 

områden som är viktigast för företagen att arbeta med för att aktivt minska 

kapitalbindningen i det operativa kassaflödet men man har kommit fram till det 

empiriska underlaget på olika sätt. 

 

I figur 11 nedan framgår de viktigaste områdena för att minska kapitalbindning i 

rörelsekapital hos tillverkande bolag. Dessa resultat har tagits från Andersson & 

Janssons undersökning (2014). Lager är det klart viktigaste området. Man ser att hela 

80 % tycker att det ensamt eller tillsammans med annat område är det viktigaste 

området att arbeta med. Kundfordringar kommer upp i 40 % vilket också en relativt 

hög siffra. Leverantörsskulder, slutligen, når endast upp i 15 %. Tittar man på den 

enskilt viktigaste faktorn är det återigen lager som är den största med 48 % följt av 

kundfordringar med 13 % och slutligen leverantörsskulder med 6 %. Återigen kan man 

dra slutsatsen att lager är det tillverkande bolag tycker är viktigast att arbeta med och 

kundfordringar och leverantörsskulder spelar mer marginella roller. 

 

Figur 11. Viktigaste områdena för att minska kapitalbindning i rörelsekapital hos tillverkande 

bolag. (Andersson & Jansson, 2004) 

Motsvarande figur för skogsbolag syns i figur 12 nedan. Figuren har sammanställts från 

svaren i bilaga 1. Här ser man att lager ensamt eller tillsammans med andra områden 

är viktigast för 57 % av företagen. Siffran är betydligt lägre än för tillverkande bolag 

men ändå förvånansvärt hög då årsredovisningarna visade relativt små lager (Mattson, 

2003). Mattsson (2003) påpekar dessutom enligt tidigare resonemang att det ofta görs 
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för lite för att minska kapitalbindningen i lager och att det sker sporadiskt när det väl 

sker. Därför är det något motsägelsefullt att det trots allt satsas så pass mycket på 

lager. Som ensamt svarsalternativ eller tillsammans med andra är lager inte det enskilt 

vanligaste men som ensamt svarsalternativ är man emellertid det med sina 24 %. 

Räknar man ihop de olika andelarna där kundfordringar är delaktiga får man 76 % 

vilket betraktas som en mycket hög siffra. Detta även om kundfordringar med sina 19 

% som enskilt alternativ är mindre än lager.  

 

Leverantörsskulder får ihop 24 % och är således den minst viktiga delen i 

rörelsekapitalet vilket också stämmer överens med det som 4.2 och 4.3 visade.  

 

Figur 12. Viktigaste områdena för att minska kapitalbindning i rörelsekapital hos skogsbolag. 

Figur 13, som har sammanställts från svaren i bilaga 1, visar att kategorin 

kundfordringar klart och tydligt är det enskilt viktigaste området för mediebolag för att 

arbeta med det operativa kassaflödet. Otroliga 100 % av företagen tycker att det är 

det viktigaste området att arbeta med, ensamt eller tillsammans med annat område.  

 Figur 5 visar hur kundfordringar utgör en nämnbar del av omsättningstillgångar och 

där det minsta företaget har en balansomslutning där mer än hälften av tillgångarna 

består av kundfordringar.  
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Lager är emellertid inte en tillgång som gör stora avtryck i balansräkningen hos 

mediebolag. Det största företaget bland mediebolagen kan med sina 9 % av totala 

tillgångar eventuellt ses som ett undantag. Man ser också att lagret rankas som det 

minst viktiga området för att arbeta med operativt kassaflöde bland företagen. 26 % 

har uppgett att det är det viktigaste ensamt eller tillsammans med annat område. 

Ensamt är det faktiskt inte ett enda av företagen som tycker att det är viktigast.  

Enligt figur 5 består en stor del av medieföretagens skulder av kortfristiga skulder och 

en stor del av eget kapital och skulder består av kortfristiga skulder. Det märks bland 

företagens svar att en stor del av deras balansomslutning utgörs av kortfristiga skulder 

då de som enda bransch rankar leverantörsskulder som ett viktigare område än lager. 

70 % av företagen rankar leverantörsskulder som det viktigaste området ensamt eller 

tillsammans med annat område samtidigt som inget av företagen rankar det som det 

enskilt viktigaste området. 

 

 

Figur 13. Viktigaste områdena för att minska kapitalbindning i rörelsekapital hos mediebolag. 

 

4.7 Styrningsnivåer för rörelsekapitalet 
I detta avsnitt gås den nivå som företagen inom skogsbranschen, mediebranschen 

samt tillverkningsbranschen arbetar på med de olika områdena i rörelsekapitalet 

igenom. Nivåerna definierades tidigare igenom i avsnitten 3.5.1 – 3.5.2. 
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Skogsbranschens och mediebranschens svar har tagits från bilaga 1 som är en 

sammanställning av svaren från de företag som författarna har kontaktat. 

Tillverkningsbranschens svar och motsvarande sammanställningar har däremot tagits 

från Andersson & Janssons undersökning (2004). Svaren och sammanställningarna 

syftar till att ge underlag för att svara på följande frågor ” Vilka åtgärder vidtar 

företagen för att minska den operativa kapitalbindningen? (inom lager, kundfordringar 

och leverantörsskulder)” samt ” Vilken roll spelar branschtillhörigheten för hur företag 

arbetar med dessa frågor?” från denna uppsats avsnitt 1.3 Problemdiskussion.  

 

Som man kan se i figur 7, som diskuterades tidigare (och som visas här nedan igen), 

arbetar 29 % av företagen inom tillverkningsbranschen med lagerstyrning på nivå 3 

och 38 % arbetar på nivå 2. Detta är intressant eftersom dessa två nivåer utgör två 

olika sätt att betrakta lagret. Andersson & Jansson (2004) förklarar denna fördelning 

inom tillverkningsbranschen med att de som är på nivå 2 betraktar kapitalbindning i 

lagret som något som kan vara positivt och att man åtminstone måste ha ett 

buffertlager. De som är på nivå 3 betraktar istället lagret som något som borde 

minskas och helst försvinna helt. Andersson & Jansson (2004) menar att det är 

underbranschen och vilka varor den producerar som avgör vilken av nivåerna som 

väljs. 

 

Figur 7. Fördelning i procent av de nivåer företag inom tillverkningsbranschen arbetar med 

lagerstyrning. (Andersson & Jansson, 2004) 

I figur 14, som har tagits från Andersson & Janssons undersökning (2014), ser man att 

72 % av företagen ligger på nivå 2 och nivå 3 för styrning av kundfordringar som är de 
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nivåer där företagen aktivt arbetar med att minska kredittiden till kunderna. Det är 

enligt Andersson & Jansson (2004) inte helt okomplicerat vilken av dessa nivåer 

företagen ska välja att lägga sig på. Nivå 2 kan något förenklas sägas vara ett sätt att 

minska kredittiden genom att ge morötter till kunder medan nivå 3 är ett sätt att ge 

kunden piska om inte nivå 2 fungerar.  I vårt teoriavsnitt argumenterades det för att 

man som regel ska betrakta de positiva effekterna på kapitalbindningen (och därmed 

ökat kassaflöde) som större än de negativa effekterna på omsättningen av att minska 

kredittiden vilket alltså är gemensamt för båda nivåerna. Förmodligen är det dessa 

goda incitament som är förklaringen till att så många av företagen når upp till nivå 2 

och nivå 3. 

 
Figur 14. Fördelning i procent av de nivåer företag inom tillverkningsbranschen arbetar med 

styrning av kundfordringar. (Andersson & Jansson, 2004) 

 

Som man kan se i figur 15, som har tagits från Anderssons & Janssons undersökning 

(2004) når endast 21 % av respondenterna upp till den nivå där företagen som en 

medveten del av sin strategi överskrider sista betalningsdag. Andersson & Jansson 

(2004) förklarar detta med att företagen inte tycker att det är fair play att utnyttja sina 

leverantörer på det sättet. Man kan också tänka sig att den stora förekomsten av 

påminnelseavgifter och dröjsmålsränta är en annan förklaring. Enligt tidigare 

diskussion i teoriavsnittet argumenteras det också för att kassarabatter inte 

förekommer i särskilt stor utsträckning vilket således inte heller blir ett incitament för 

att betala i tid.  
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Figur 15. Fördelning i procent av de nivåer företag inom tillverkningsbranschen arbetar med 

styrning av leverantörsskulder. (Andersson & Jansson, 2004) 

 

I figur 16 nedan, som har sammanställts utifrån svaren från företagen i denna 

undersökning, framgår den procentuella fördelningen på svaren från respondenterna 

bland skogsbolagen om vilken nivå de har valt för området lagerstyrning i 

rörelsekapital. I detta fall arbetar 19 % på nivå 2 utifrån ett klassiskt förhållningssätt 

där en viss kapitalbindning anses positivt och 29 % på nivå 3 där lagret ska vara minsta 

möjligt. Detta är något lägre siffror än motsvarande nivåer för tillverkande bolag. 

Också för konsignationslager på nivå 4 ligger man med sina 9 % något lägre än för 

företag inom tillverkningsindustrin.  
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Figur 16. Fördelning i procent av de nivåer företag inom skogsbranschen arbetar med 

lagerstyrning. 

 

I figur 17 nedan, som har sammanställts utifrån företagens svar i denna undersökning, 

ser man hur skogsbolagen arbetar med kundfordringar. Hela 43 % av företagen ligger 

på den högsta nivån som innebär att man arbetar med att påverka kunderna så att 

deras betalningar inkommer fortast möjligt. Lägger man till de 14 % för nivå 2 innebär 

det att 57 % av skogsbolagen aktivt arbetar med att på olika sätt minska kredittid. Det 

kan betraktas som en relativt hög siffra men ändå något förvånande låg då tillverkande 

bolag har 72 % som motsvarande siffra. Skogsbolagen har enligt figur 5 visserligen inte 

anmärkningsvärt stora kundfordringar i sina årsredovisningar som skulle innebära att 

man lägger sig på en hög nivå när det gällde det strategiska arbetet med området men 

slutsatsen i 4.6 var att kundfordringar var det viktigaste området för skogsbolagen att 

arbeta med då 76 % av bolagen hade uppgett just detta samtidigt som bara 40 % av 

bolagen inom tillverkningsindustrin ansåg att detta var det viktigaste området. 
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Figur 17. Fördelning i procent av de nivåer företag inom skogsbranschen arbetar med styrning 

av kundfordringar. 

 

I figur 18 nedan, som har sammanställts utifrån företagens svar, sätts fokus på 

leverantörsskulder. Utifrån tidigare genomgång kan man konstatera att 

leverantörsskulder är viktigare för skogsbolagen än för de tillverkande bolagen. 

Kortfristiga skulder är förvisso, enligt figur 5, inte den viktigaste delen av 

balansomslutningen för de utvalda företagen men samtidigt visar figur 6 att för det 

typiske skogsbolaget utgör kortfristiga skulder en större del av rörelsekapitalet än vad 

långfristiga skulder gör. Samtidigt uppfattar 24 %  (diskuteras i anslutning till figur 12) 

av respondenterna leverantörsskulder som ett viktigare område än vad de tillverkande 

bolagen gör med sina 15 % (diskuteras i anslutning till figur 11). Därför är det 

intressant att de tillverkande bolagen återigen, enligt egen utsago, har ett större djup i 

sitt arbete med rörelsekapitalet än vad skogsbolagen har. Bland skogsbolagen 

uppskattas nämligen 9 % ligga på den högsta nivån och 62 % på nivå 1 (figur 16) 

samtidigt som bolagen inom tillverkningsbranschen ligger på 21 % respektive 61 % 

(figur 15). Trots att Andersson & Jansson (2004) enligt tidigare resonemang 

konstaterar att många av de tillverkande bolagen uttrycker att det inte är fair play att 

ligga på nivå 2 där man utstuderat betalar sina fakturor först efter förfallodatum så 

ligger 21 % av bolagen i denna bransch på denna nivå samtidigt som bara 9 % av 

bolagen inom skogsindustrin ligger på samma nivå. Annorlunda uttryckt skulle man 
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kunna säga att det för en betydande del av bolagen inom tillverkningsbranschen inte 

är så noggrant med fairplay medan det är viktigare för skogsbolagen. 

 

Figur 18. Fördelning i procent av de nivåer företag inom skogsbranschen arbetar med styrning 

av leverantörsskulder. 

 

Enligt tidigare diskussion är det endast 26 % av företagen inom mediebranschen som 

tycker att lager ensamt eller tillsammans med annat område är viktigast samtidigt som 

inget av de tillfrågade bolagen tycker att området ensamt är viktigast. Därför är det 

inte så förvånande att i figur 19 nedan, som har sammanställts utifrån företagens svar, 

se att 44 % av bolagen anger att de överhuvudtaget inte arbetar med att minska 

kapitalbindningen i lager. 9 % som arbetar utifrån klassiska principer med att minska 

lagret eller 0 % som arbetar med konsignationslager är mycket låga siffror. Däremot 

att 30 % (nästan vart tredje tillfrågat bolag) arbetar med lean and supply är inte dåligt 

och kan faktiskt mäta sig med de tillverkande bolagen som ligger på 29 %. Totalt sett är 

emellertid mediebranschen den bransch som klart arbetar minst med lagret. 
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Figur 19. Fördelning i procent av de nivåer företag inom mediebranschen arbetar med 

lagerstyrning. 

 

Enligt figur 20, som har sammanställts utifrån företagens svar, arbetar 35 % av 

företagen inom mediebranschen på den högsta nivån med kundfordringar och 

ytterligare 26 % på den andra nivån vilket innebär att 61 % av dessa företag arbetar 

relativt utstuderat med området. Det är dock mycket förvånande att man inte har än 

högre siffror då, som tidigare konstaterats, 57 % av skogsbolagen ligger på någon av de 

två högsta nivåerna och 72 % av bolagen inom tillverkningsbranschen har nått upp till 

samma nivåer. Mediebolagen arbetar således minst med kundfordringar av de aktuella 

branscherna. Detta trots att alla(!) mediebolag tycker att området är det viktigaste, 

ensamt eller tillsammans med annat, att arbeta med. Motsvarande siffror för 

skogsbolagen och tillverkningsindustrin är betydligt lägre 76 % respektive 40 %. 

Mediebolagens uttryckta intresse i kombination med en balansräkning med större 

andel kundfordringar än skogsbolagen bland de utvalda företagen antyder att fler 

mediebolag borde ha arbetat på en högre nivå med kundfordringar. Observera dock 

att bland alla företag så visar såväl medelvärdet som medianvärdet (Figur 6) att 

kundfordringar utgör en större del av tillgångarna bland skogsbolagen. En ytterligare 

förklaring skulle kunna vara implementeringen av det EU-direktiv (2011/7/EU) som 

diskuterades tidigare och som eventuellt gör det lättare för företag att få in sina 

betalningar i tid. 
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Figur 20. Fördelning i procent av de nivåer företag inom mediebranschen arbetar med styrning 

av kundfordringar. 

 

Ska man utse en av branscherna som den som mest utstuderat använder sig av 

leverantörsskulder blir det med viss tvekan mediebranschen. I figur 21 nedan, som har 

sammanställts utifrån företagens svar, kan man nämligen se att hela 87 % av bolagen 

ligger på minst nivå 1 och att 9 %-enheter av dessa ligger på nivå 2. För 

tillverkningsbranschen ligger motsvarande siffror på 82 % respektive 21 %. Så 

tillverkningsbranschen är den bransch som mest utstuderat använder sig av en strategi 

där man betalar efter förfallodatum men när det i övrigt handlar om att betala 

fakturorna så sent som möjligt är mediebolagen strået vassare. 

Man kan också se i figur 5 att kortfristiga skulder är betydligt mer framträdande i 

balansräkningen för de utvalda mediebolagen än de är för de utvalda skogsbolagen. 

Detta gäller också för medelvärdet respektive medianvärdet på alla företag enligt figur 

6.  
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Figur 21. Fördelning i procent av de nivåer företag inom mediebranschen arbetar med styrning 

av leverantörsskulder. 
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5. Analys 
 

5.1 Inledning 

Den här uppsatsen syftar till att utifrån ett teoriavsnitt empiriskt undersöka skillnader 

mellan mediebranschen, skogsbranschen och tillverkningsbranschen när det gäller hur 

man arbetar för att minska kapitalbindningen i det operativa kassaflödet och därmed 

öka kassaflödet. Empirin från mediebranschen och skogsbranschen har erhållits från 

telefonintervjuer och studie av årsredovisningar medan empirin från 

tillverkningsbranschen har erhållits från en liknande undersökning 2004 (Andersson & 

Jansson). 

 

5.2 Syfte med minskning av rörelsekapital 
Under intervjuerna i denna undersökning tillfrågades företagen i mediebranschen och 

skogsbranschen om huruvida de bedriver aktivt arbete för att minska 

kapitalbindningen i det operativa kassaflödet. Denna fråga ställdes också av Andersson 

& Jansson (2004) till företagen i tillverkningsbranschen i deras undersökning. Som 

konstaterades i figur 9 var det en övervikt bland bolagen i alla tre branscher som 

uppgav att de arbetar aktivt med frågan men det fanns också en andel, större inom 

mediebranschen och skogsbranschen, som uppgav att de inte arbetar aktivt med 

frågan.  

  

Man ser i resultatet av intervjuerna att det är en betydligt större andel av företagen 

inom mediebranschen och inom skogsbranschen som anser sig inte arbeta aktivt med 

att minska rörelsekapitalet. Vad kan detta bero på? Som har konstaterats tidigare så 

kännetecknas tillverkningsbranschen av sina lager, mediebranschen av sina 

kundfordringar och skogsbranschen av små omsättningstillgångar generellt eventuellt 

med undantag för de mindre företagen. En hypotes skulle kunna vara att man inte 

uppfattar sig som aktivt arbetande med att minska kapitalbindning i rörelsekapital om 

man inte arbetar strukturerat och strategiskt med just lagerfrågor. Man kan även ställa 

frågan hur företagen har uppfattat frågan ”arbeta aktivt”. Möjligen kan det vara så att 

vissa företag anser att man inte arbetar aktivt ifall man inte för tillfället har några 
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pågående aktiva arbeten. Eventuellt har man tidigare år gjort insatser för att påverka 

arbetet men man har inga pågående aktiviteter och därför inte anser att arbetet är 

aktivt. 

 

Som diskuterades i 4.5 valde Andersson & Jansson (2004) att inte ställa vidare frågor 

till bolagen som uppgav att man inte arbetade aktivt med frågan. I denna studie 

ställdes följdfrågor även till dessa företag i syfte att utröna huruvida deras svar 

verkligen stämde. Det innebär att resultatet kanske inte blir helt rättvisande då 

Andersson & Jansson (2004) kanske hade fått ett annat utfall ifall de hade ställt 

liknande följdfrågor som i denna studie. Möjligen är det så att några av 

tillverkningsbolagen som uppgav att de inte arbetar aktivt med frågan i själva verket 

gör det. Hade följdfrågor ställts till dessa företag så hade Andersson & Jansson fått 

svar på detta och resultatet kanske hade blivit ett annat. I figur 22 nedan framgår 

utifrån respondenternas svar medelvärdet på vilken nivå, utifrån vår nivåindelning, 

företagen arbetar med de olika områdena inom operativt kassaflöde fördelat på alla 

respondenter respektive de som sagt att de inte arbetar aktivt med kapitalbindning.   

 

Figur 22. Medelvärde för på vilken nivå företag arbetar med de olika områdena inom operativt 

kassaflöde fördelat på alla respondenter respektive de som sagt att de inte arbetar aktivt med 

kapitalbindning 

 

Det är svårt att se ett mönster att företagen som uppger att de inte arbetar aktivt med 

att minska kapitalbindningen skulle arbeta på betydligt lägre nivåer än övriga företag. 

Det är endast när det gäller kombinationen medieföretag och lagerfrågor som dessa 

företag med ett medelvärde på 0,50 ligger betydligt lägre än företag i allmänhet, 1,26. 

I två av fallen presterar nej-sägarna t.o.m. på en högre nivå än företag i allmänhet. I 

fyra av fallen presterar således företag i allmänhet på en högre nivå än företag som 

uppgett att de inte arbetar aktivt med kapitalbindning. Eftersom inga tydliga 

Medelvärde nivåer

Alla respondenter Resp.ej arbetar aktivt

Lager Kundfordringar Leverantörsfaktura Lager Kundfordringar Leverantörsfaktura

Skogsbolag 2,00 1,86 0,81 2,11 1,78 0,67

Mediebolag 1,26 1,96 0,96 0,50 2,67 0,83

Tillverkande bolag 2,23 1,91 0,56 N/A N/A N/A
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övergripande mönster går att skönja är det svårt att dra några slutsatser om hur dessa 

två grupper förhåller sig till varandra. Således kan man konstatera att många företag 

tror att de inte arbetar aktivt med kapitalbindning trots att de utifrån sina svar visar 

tydliga tecken på att göra det. Förmodligen gäller samma sak även för företag inom 

tillverkningsbranschen.  

 

Syftet med kapitalbindningsarbetet diskuterades i 4.5. där det konstaterades att 

fördelningen mellan interna och externa skäl vägde över för den förra i lika stor 

utsträckning i alla tre branscher. Det som är intressant att notera är att nio av 21 

respondenter för skogsbolag, sex av 23 respondenter för mediebolag samt sex av 78 

respondenter för tillverkningsbolag har uppgett att de arbetar med kapitalbindning av 

ingen särskild anledning. De nio inom skogsbranschen, de sex inom mediebranschen 

samt de sex inom tillverkningsbranschen svarar exakt mot dem som tidigare uppgett 

att de inte arbetar aktivt med kapitalbindning vilket förstås är logiskt. Ingen inom 

dessa branscher har alltså sagt att man arbetar aktivt med kapitalbindning utan att sen 

ha ett motiv för detta arbete. De företag som uppgett att man arbetar aktivt med 

kapitalbindning har även uppgett att man har haft ett skäl till detta arbete, oavsett om 

det varit av interna eller externa skäl.   

 

5.3 Viktigaste område 
Andersson & Jansson (2004) frågade sina respondenter om vilka områden de tyckte 

var viktigast för att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. I denna uppsats 

ställdes aldrig denna fråga utan utifrån respondenternas svar på hur de arbetar med 

de olika områdena uppskattades istället vilka områden som var viktigast. Logiken var 

att de områden man arbetar som allra hårdast med att förbättra bör också var de som 

man tycker är viktigast. Detta gör att resultaten för tillverkningsbranschen ska 

jämföras med försiktighet med resultaten för skogsbranschen och mediebranschen. 

Samtidigt ska sägas att denna uppskattning, som framgår av bilaga 1, lade stor vikt vid 

vad respondenterna sa i det muntliga samtalet. Dock är det inte säkert att denna 

uppskattning hade gett samma svar ifall företagen hade svarat på frågan själva.  
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Figur 23 nedan sammanfattar hur viktiga företagen från de olika branscherna 

uppfattar de olika områdena när det gäller att minska kapitalbindningen i det 

operativa rörelsekapitalet. Tittar man på lager ser man att relativt många av företagen 

anger att detta är det viktigaste området att arbeta med, 80 %, 57 % respektive 70 % 

bland tillverkningsbolagen, skogsbolagen samt mediebolagen. Det är höga siffror och 

förståeligt när det gäller tillverkningsbolagen som får anses ha stora lager men något 

mer förvånande när det gäller de två övriga branscherna som tidigare konstaterats 

enligt figur 5 har relativt små lager. Att så många bolag inom skogs- och 

mediebranschen trots detta rankar lager så högt kan eventuellt bero på att företagen 

anser att detta är det lättaste områden att påverka själva.  

 

Figur 23. Antal procent av de olika företagen som anger att visst område är viktigast för att 

minska den operativa kapitalbindningen samt hur företagen placerar sig i en intern 

rangordning vid jämförelse av procenttalen. 

 

Även när man tittar på kundfordringar ser man att företagen ligger på relativt höga 

nivåer när det gäller andel av totala tillgångar. Tillverkningsbranschen är undantaget 

då man ligger på 40 % men mediebranschen ligger istället på otroliga 100 %. Kapitlen 

4.2 Balansräkningar från årsredovisningar och 4.3 Jämförelser mellan Skogsbolag och 

mediebolag i denna uppsats visade att omsättningstillgångar inte var det viktigaste 

sett till balansomslutningen hos de utvalda skogsbolagen men den visade också att just 

kundfordringar växte i andel av totala tillgångar i takt med att omsättningen minskade 

hos de bolag vi tittade på. Bilaga 1, som visar hur de olika företagen har svarat, visar 

emellertid inget sådant mönster bland respondenternas svar utan anledningen till att 

kundfordringar anses vara den viktigaste delen av rörelsekapitalet att arbeta med för 

att minska det operativa kassaflödet är något svårförklarat. Att 100 % av 

medieföretagen uppger att kundfordringar är det viktigaste området att arbeta med 

Viktigaste områden

(%) Placering

Tillverkning Skog Medie Tillverkning Skog Medie

Lager 80 57 70 1 3 2

Kundfordringar 40 76 100 3 2 1

Leverantörsskulder 15 24 26 3 2 1

Medel 45,0 52,3 65,3 2,3 2,3 1,3
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kan tyckas något häpnadsväckande även om denna trend korrelerar väl med vad som 

framkommer i kapitel 4.2 och 4.3 och de slutsatser som kan dras utifrån 

årsredovisningarna.  

  

Leverantörsskulder å sin sida verkar vara den del av rörelsekapitalet som är minst 

viktigt för de aktuella branscherna då man där ligger på mellan 15 % och 26 %.  

Tittar man istället på den högra delen av figuren ser man den inbördes rangordningen 

mellan företagen utgående från procenttalen i den vänstra delen av figuren. Noterbart 

är att mediebranschen skattas som den bransch där störst andel företag uppfattar 

såväl kundfordringar som lager som viktigast. Detta ger ett medelvärde på 

placeringarna på 1,3. Tillverkningsbranschen har föga förvånande en förstaplacering 

för lager. Däremot är man samtidigt den bransch som tycker att kundfordringar och 

leverantörsskulder är minst viktiga. Detta ger samma medelvärde på 2,3 som för 

skogsbranschen.   

Utifrån dessa tal ligger det nära till hands att dra slutsatsen att mediebranschen är den 

bransch där man har högst ambitioner med sitt arbete inom såväl kundfordringar som 

leverantörsskulder och därmed också totalt bland rörelsekapitalet. 

Tillverkningsbranschen har trots sitt stora intresse för lagerfrågor så dåligt intresse i 

övriga områden att man totalt sett delar sista platsen med skogsbranschen.  Att 

tillverkningsbranschen visar så pass lågt intresse för kundfordringar och 

leverantörsskulder kan tyckas aningen märkligt då flera av de tillverkande bolagen 

binder mycket likvida medel även i dessa och att de därför förmodligen har mycket att 

vinna på att föra ett mer aktivt arbete även inom dessa områden.  

 

5.4 Styrningsnivåer för rörelsekapitalet 
 

5.4.1 Inledning 

Själva kärnan i den här uppsatsen är undersöka på vilka nivåer företagen arbetar med 

att aktivt minska kapitalbindningen, och därmed öka kassaflödet, inom de olika 

områdena av rörelsekapital och hur detta arbete skiljer sig åt mellan mediebranschen, 
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skogsbranschen och tillverkningsbranschen. Det är i detta sammanhang intressant att 

titta på hur de nivåer som de olika branscherna arbetar med respektive område 

korrelerar med det som förutsägs av teorin och av de områden som företagen själva 

uppfattar som de viktigaste.  

 

5.4.2 Lager 

Som diskuterats tidigare har denna uppsats kvantifierat respondenternas berättelse 

om hur de aktivt arbetar med att minska kapitalbindningen i lager till fyra olika nivåer. 

Dessa följer igen här nedan 

1. Inventering och klassificering för att upptäcka onödig lagerföring. 

2. Prognosticering av omsättningshastighet och leveranstid för att skatta rätt optimal 

lagernivå. 

3. Lean supply chain - styra lagret mer utifrån efterfrågan än prognosticering 

4. Konsignationslager - Leverantörens lager placeras fysiskt hos företaget.  

 

I samband med figur 22 diskuterades det tidigare hur viktigt det anses vara för bolag 

inom tillverkningsbranschen att arbeta med lager. När det gäller företag inom 

mediebranschen och skogsbranschen sammanfattar figur 5 den senaste 

årsredovisningen för utvalda företag inom dessa branscher.  Figuren visar att de två 

branscherna inte i någon större utsträckning har betydande lager samtidigt som figur 

22 sammanfattar branschernas låga intresse att arbeta med frågan. Med detta som 

bakgrund är det intressant att titta på hur bolagen inom de olika branscherna de facto 

arbetar med att minska kapitalbindningen i lager. Detta sammanfattas i figur 24 nedan 

 

Figur 24. Antal procent av de olika branschernas företag som arbetar på de olika nivåerna för 

att aktivt minska kapitalbindningen i det operativa kassaflödet i lager. 

Lagerstyrning

Nivå Tillverkning (%) Skog (%) Medie (%) Medel (%)

0 6 5 44 18,3

1 14 38 17 23,0

2 38 19 9 22,0

3 29 29 30 29,3

4 13 9 0 7,3
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Figur 24 visar antal procent av de olika branschernas företag som arbetar på de olika 

nivåerna för att aktivt minska kapitalbindningen i det operativa kassaflödet i lager. 

Kolumnen längst till höger visar att de beräknade medelvärdena för de tre olika 

branscherna ger vid handen att nivå 3, lean supply chain, är den vanligaste nivån. 

Nästan exakt lika många procent av företagen arbetar på denna nivå oavsett bransch. 

För lager är det emellertid än fler av företagen, 38 %, som arbetar med nivå 2, 

lagerstorlek utifrån efterfrågan. Skogsbolagen arbetar mest med att upptäcka onödig 

lagerföring på nivå 1 och mediebolagen är mest representerade av bolag som inte gör 

något alls med frågan.  

Figur 23 visade att lager är det viktigaste området för tillverkningsbolagen samtidigt 

som man i figur 24 ser att en stor andel av bolagen de facto mest arbetar med supply 

chain men att än fler arbetar utifrån tanken om att stora lager är bra på nivå 2. Känslan 

är att dessa senare bolag tycker att lager är så viktigt att man inte riktigt vågar lite på 

ett koncept med små lager och JIT.  

Relativt många av skogsbolagen är på nivå 3. Precis som konstaterades i 4.6 där de 

viktigaste områdena gicks igenom är det förvånande att så stor del av företagen har så 

ambitiösa nivåer på sitt arbete med kapitalbindning i lager då de flesta bolagen har 

relativt liten andel lager. I undersökningen kan man emellertid finna också några 

sådana företag och med tanke på att endast 19 % av företagen ligger på nivå 2 verkar 

det som att företagen som trots allt har lager föredrar att arbeta med lean supply 

chain.   

I mediebranschen ligger den största enskilda gruppen, 44 %, på nivå 0 vilket är logiskt 

då det utifrån såväl figur 5 som figur 23 framgår att många företag inte har några lager 

och därmed heller inte har ett intresse för att arbeta med frågan. Det är också 

intressant att notera att en bransch som inte alls har särskilt stort intresse för 

lagerfrågor trots allt har 30 % av företagen som föredrar att arbeta med lean supply 

chain som kan betraktas som en relativt avancerad form av lagerhållning. Fördelen är 

förstås att de få gånger man väl behöver råvaror eller färdiga produkter i lager så 

behöver man inte ha lagerlokaler som tar plats och kostar pengar. Många av 

mediebolagen tillverkar även specialprodukter som är individuellt anpassade till 
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köparen vilket gör att de kan vara svårt att hålla några större lager. Därför känns det 

naturligt att dessa företag föredrar lean supply chain som metod för att arbeta med 

lager.  

 

5.4.3 Kundfordringar 

Som diskuterats tidigare har denna uppsats kvantifierat respondenternas berättelse 

om hur de aktivt arbetar med att minska kapitalbindningen i kundfakturor till tre olika 

nivåer. Dessa följer igen här nedan 

1. Optimering av faktureringsprocessen 

2. Minimering av given kredittid 

3. Aktiv kontroll av tagen kredittid 

 

Precis som för lagerområdet diskuterades det i samband med figur 23 hur viktigt det 

anses vara för bolag inom de tre olika branscherna att arbeta med kundfordringar. 

Kortfattat och översiktligt kan man säga att för mediebranschen är området det klart 

viktigaste området då 100 % av alla företag anser just detta. Även för skogsbranschen 

är det med 76 % den viktigaste branschen. Som tidigare konstaterats i diskussionerna 

kring figur 5 så är det av förklarliga skäl att företagen tycker så då företagen i de flesta 

fall har tillgångar av betydelse investerade i kundfordringar och i vissa fall t.o.m. en 

stor del av sina samlade tillgångar i form av kundfordringar. 40 % av 

tillverkningsbolagen tycker att det är det viktigaste området för att aktivt arbeta med 

minskning av rörelsekapitalet samtidigt som vi inte vet hur dessa bolags 

årsredovisningar ser ut. Utifrån detta kortfattade sammanfattande resonemang kan 

det vara intressant att i figur 25 nedan få en överblick över hur företagen inom de olika 

branscherna de facto arbetar med kapitalbindningen inom detta område. 
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Figur 25. Antal procent av de olika branschernas företag som arbetar på de olika nivåerna för 

att aktivt minska kapitalbindningen i det operativa kassaflödet i kundfordringar. 

 

Den absolut vanligaste nivån för företagen att arbeta på är nivå 3 som innebär att man 

inte bara försöker korta ned givna kredittider men också att man eftersträvar att de 

inte blir längre i praktiken. Enskilt för branscherna är detta den klart största nivån för 

skogsbranschen, nätt och jämnt den största branschen för tillverkningsbranschen och 

den näst största för mediebranschen.  

Skogsbranschen har 76 % av företagen som uppger att kundfordringar är viktigast och 

bolagen här har generellt betydande tillgångar i kundfordringar oavsett storlek på 

företaget. Det är därför inte förvånande att företagen de facto arbetar med detta 

område i stor utsträckning. Totalt sett arbetar 57 % av företagen på nivå 2 eller nivå 3 

vilket sålunda innebär att så stor andel av företagen arbetar med att aktivt minimera 

kredittiden. 

För tillverkningsbranschen är det, enligt figur 23, relativt låga 40 % av företagen som 

tycker att kundfordringar är det viktigaste området att arbeta med. Ändå är det 72 % 

av företagen, enligt figur 25, som ligger på någon av de två högsta nivåerna och som 

därför på olika sätt försöker minimera kredittiden. Detta är fler än skogsbranschen 

även om tillverkningsbranschen med sina 37 % på den allra högsta nivån ligger något 

efter skogsbolagen just där. 

 

Än mer förvånande är att tillverkningsbranschen slår mediebranschen när det gäller 

såväl hur många procent som jobbar på den allra högsta nivån och hur många procent 

som jobbar på någon av de två högsta nivåerna. Detta trots att 100 % av företagen 

inom mediebranschen anser det vara det viktigaste området och man har dessutom 

har betydande tillgångar investerade i kundfordringar. Hur detta hänger ihop kan 

Kundfordringar

Nivå Tillverkning (%) Skog (%) Medie (%) Medel (%)

0 18 14 0 10,7

1 10 29 39 26,0

2 35 14 26 25,0

3 37 43 35 38,3
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tyckas märkligt och är inte helt enkelt att förklara. Att 39 % av företagen inom 

mediebranschen dessutom uppger att de förutom att försöka få ut fakturor så fort 

som möjligt inte gör något mer för att minska kapitalbindningen i kundfakturor är ett 

underbetyg till branschen. En tanke kan vara att flera av de undersökta bolagen i 

mediebranschen är snabbt växande bolag som är relativt nya på marknaden.  Detta 

kan eventuellt ha gjort att man inte har kommit lika långt i detta arbete som de bolag, 

i de andra två branscherna, som generellt sätt varit etablerade under längre tid. 

Eventuellt kan man även tänka sig att svenska bolags incitament att jobba med att 

minska kredittiden för att få in snabbare betalningar har minskat sedan 2004 då flera 

nya lagändringar har trätt i kraft som underlättar för borgenärerna att få in snabba 

betalningar. 2013 gjordes ändringar i räntelagen, lag om ersättning för 

inkassokostnader, lag om avtalsvillkor mellan näringsidkare samt lag om 

betalningsföreläggande och handräckning som svar på ett EU-direktiv (2011/7/EU) om 

bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Söderholm, 2013). 

 

5.4.4 Leverantörsskulder 

Som diskuterats tidigare har denna uppsats kvantifierat respondenternas berättelse 

om hur de aktivt arbetar med att minska kapitalbindningen i leverantörsskulder till två 

olika nivåer. Dessa följer igen här nedan 

1. System för betalning först på förfallodatum 

 

2. Betalning efter förfallodatum. 

 

Det har tidigare konstaterats att gemensamt för alla tre branscherna är att 

leverantörsskulder är det minst viktiga området. Figur 5 visar emellertid att en 

betydande del av de totala skulderna och eget kapital för skogsbranschen och 

mediebranschen återfinns i kortfristiga skulder. Därför borde det finnas ett tydligt 

incitament för dessa branscher att arbeta med frågan. Utifrån detta kortfattade 

sammanfattande resonemang kan det vara intressant att i figur 26 nedan få en 
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överblick över hur företagen inom de olika branscherna de facto arbetar med 

kapitalbindningen inom detta område. 

 

 

Figur 26. Antal procent av de olika branschernas företag som arbetar på de olika nivåerna för 

att aktivt minska kapitalbindningen i det operativa kassaflödet i leverantörsskulder. 

 

Figur 26 visar att nivå 1 utan konkurrens är den nivå som de allra flesta företagen 

använder sig av oavsett vilken bransch man talar om. Siffran varierar från 61 % för 

tillverkningsbolagen via 62 % för skogsbolagen till 78 % för mediebolagen. Det betyder 

att de allra flesta företagen försöker att betala så sent som möjligt utan att gå över 

sista förfallodag.  

Allra viktigast är området för mediebranschen som har 87 % som på något sätt arbetar 

aktivt med frågan varav 9 % på den högsta nivån och 78 % på den första nivån. Inte 

särskilt många av företagen, 26 %, uppger att det är det viktigaste området att arbeta 

med (figur 23) men samtidigt så är mediebranschen trots denna låga siffra faktiskt den 

bransch som visar mest vilja att jobba utstuderat med frågan. Det är föga förvånande 

då man också har den balansräkning av branscherna som ger mest anledning till att 

arbeta med leverantörsskulder. Att endast 9 % av företagen systematiskt betalar efter 

förfallodag är något förvånande då Andersson & Jansson (2004) påpekar att många 

underbranscher inom tillverkningsbranschen som har några få starka kunder ofta får 

sina kundfakturor sent betalda och därefter lassar över sina problem på 

leverantörerna. Detta trots att företagen enligt Andersson & Jansson (2004) inte 

uppfattar detta som fair play. Än mer förvånande blir det då man ser att betydligt fler, 

21 %, av företagen inom tillverkningsbranschen arbetar på detta sätt. Detta trots att 

endast 15 % av företagen inom denna bransch tycker att detta är det viktigaste 

området att arbeta med. Slutsatsen blir således att bolag inom mediebranschen tar 

större hänsyn till fair play än företagen inom tillverkningsbranschen trots att man 

Leverantörsskulder

Nivå Tillverkning (%) Skog (%) Medie (%) Medel (%)

0 18 29 13 20,0

1 61 62 78 67,0

2 21 9 9 13,0
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tycker att frågan är viktigare och trots att man har en balansräkning som (förmodligen) 

i större utsträckning än tillverkningsbranschens talar för ett dylikt arbetssätt. 

Skogsbranschen uppfattar med sina 24 % i figur 23 frågan som nästan lika viktig som 

mediebranschen gör men med sina 71 % fördelat på 62 %-enheter på nivå 1 och 9 % -

enheter på nivå arbetar man i praktiken mycket mindre aktivt med frågan. Jämfört 

med mediebranschen är detta kanske logiskt då man, trots en betydande andel av 

balansräkningen, har mindre investerat i detta skuldområde. 

 

5.5 Analys utgående från positiv accounting teori och institutionell teori 

Tidigare i uppsatsen gicks två figurer igenom; figur 5 och figur 6. Figur 5 tog 

utgångspunkt i fyra utvalda företag i vardera branschen. Tanken var att dessa tämligen 

väl skulle representera hela branschen som i detta sammanhang utgörs av 25 företag 

respektive. Figur 6 tog sedan fram samma mått för hela branschen. Figur 6 visar att de 

åtta företagen representerar sina branscher tämligen väl.  

 

Vissa av skillnaderna mellan branscherna som kan utläsas av figur 5 är mycket tydliga. 

Exempelvis har mediebolagen i relativt stor utsträckning rättigheter som tillgång i 

balansräkningen medan denna tillgång helt lyser med sin frånvaro bland skogsbolagen. 

Skogsbolagen har å sin sida bland vissa av bolagen biologiska tillgångar i form av skog. 

Detta har inget av mediebolagen. Följaktligen arbetar man också helt olika med dessa 

tillgångar och några likheter utgående från IT går därmed inte att finna. När det 

däremot gäller omsättningstillgångar som kundfordringar och lager och också 

kortfristiga skulder så är inte resultaten lika lättolkade.  

 

Figur 5 berättar att bland de stora medieföretagen verkar en större andel av 

tillgångarna komma från omsättningstillgångar än det gör för de stora skogsbolagen. Å 

andra sidan verkar en större andel av tillgångarna komma från omsättningstillgångar 

för de små skogsbolagen än det gör för de små mediebolagen. Tittar man istället, 

enligt figur 6, på medelvärdena och medianvärdena för detta mått så verkar 
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mediebolagen ha störst andel omsättningstillgångar av sina totala tillgångar. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att de större mediebolagen har större andel 

omsättningstillgångar än de stora skogsbolagen och att andelen stora bolag är fler 

bland mediebolagen än skogsbolagen. Problemet är dock att det är svårt att bland 

årsredovisningarna finna stöd för denna typ av slutsatser. För att kunna dra några 

slutsatser om huruvida isomorfismer existerar som kan förklara eventuella likheter 

mellan hur bolagen jobbar med omsättningstillgångar och hur strukturen på deras 

balansräkning ser ut behöver man titta närmare på två av omsättningstillgångarnas 

beståndsdelar; kundfordringar och lagertillgångar.  

 

Figur 6 avslöjar att det typiske skogsbolaget har större andel kundfordringar bland sina 

tillgångar än vad mediebolagen har. Figur 5 är lite mer svårtolkad men motsäger inte 

figur 6. Figur 5 antyder också att andelen kundfordringar av de totala tillgångarna ökar 

i takt med att bolagen får mindre omsättning och detta oavsett bransch. De utvalda 

mediebolagen ligger också på ungefär samma andelar kundfordringar (med ett 

undantag) och medelvärdet och medianvärdet har också samma storleksordning. Det 

finns därför inget som motsäger att mediebolagen, oavsett storlek, har ungefär lika 

stor andel kundfordringar av sina totala tillgångar. 

 

Som nyss har gåtts igenom i 5.4.3. så arbetar skogsbolagen i något större utsträckning 

än mediebolagen med kundfordringar på högsta nivå trots att alla mediebolag 

uppfattar detta område som det viktigaste. Man kan nu konkludera att detta verkar 

bero på att det är årsredovisningarna som ger incitament till det. Det ligger därför nära 

till hands att konkludera att inga isomorfismer enligt IT verkar när det gäller 

kundfordringar bland skogsbolag och mediebolag. Antagligen ligger branscherna för 

långt ifrån varandra för att praxis kring hanteringen av kundfordringar kan förklaras 

med beslutsfattares gemensamma skolgång, övergripande direktiv eller 

benchmarking.  

Studie av bilaga 1, som sammanfattar företagens svar vid intervjutillfället, ger inga 

indikationer på att det aktiva arbetet med kundfordringar givet en av branscherna 
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skogsbolag och mediebolag ökar i takt med att omsättningen minskar. Detta trots att 

det tidigare konkluderats ett omvänt beroendeförhållande mellan storlek på bolaget 

och storleken på andelen kundfordringar av de totala tillgångarna utgående från 

balansräkningarna. Trots likheter i den ekonomiska strukturen uppvisar därmed 

bolagen inte heller denna gång någon likhet i sättet man aktivt arbetar med att minska 

rörelsekapitalet. Således har denna undersökning inte kunnat finna några 

isomorfismer mellan skogsbolagen och mediebolagen avseende kundfordringar. 

När det gäller lager ser man ganska direkt vid studie av figur 5 och figur 6 att 

skogsbolagen har större andel lager än vad mediebolagen har. Samtidigt ser man i 

figur 24 att ungefär lika stor andel av företagen, 29 % respektive 30 %, inom de två 

branscherna arbetar med supply chain enligt nivå tre. I övrigt är det ganska stor 

skillnad på vilket sätt och på vilken nivå bolagen inom de olika branscherna arbetar. 

Det finns inget som talar emot att de bolag inom de olika branscherna som arbetar 

med supply chain, trots att man verkar inom två olika branscher med olika storlekar på 

sina lager, gör det av isomorfiska skäl. Supply chain har firat stora triumfer världen 

över och det talas mycket om detta sätt att hantera lager i branschen och det finns 

många framgångsrika företag som arbetar på detta sätt. Normativ isomorfism där 

personer i ledande befattningar har en liknande utbildningsbakgrund är absolut en 

plausibel förklaring till varför företag inom olika branscher och med olika lagerbehov 

arbetar på samma sätt. Mimetisk isomorfism där mindre lyckade företag försöker 

härma mer lyckade företag är också en möjlig förklaringsmodell. Slutligen är det mer 

tveksamt om koerciv isomorfism kan vara en förklaring. Denna isomorfism härrör från 

direktiv, lagar och regler bestämda av ex. samhället. En reflektion i sammanhanget är 

att det är anmärkningsvärt att inte mimetisk isomorfism och normativ isomorfism ger 

ett större andel företag som arbetar med supply chain än de 29 % respektive 30 % som 

nämns ovan. Förmodligen bedöms arbetsmetoden trots allt vara för krävande 

utgående från de relativt små lagerbehov som finns i branscherna. Man skulle kunna 

tänka sig att en del av de som arbetar med supply chain utgående från normativ 

isomorfism eller mimetisk isomorfism i telefonintervjun kan ha svarat att man arbetar 

aktivt med minskande av kapitalbindning i lager av externa skäl. Detta beroende på 

hur man har tolkat frågan. 
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Även om inga likheter beroende av isomorfismer har kunnat upptäckas mellan 

skogsbolag och mediebolag för omsättningstillgångar så kan trots allt likheter skönjas 

när man tittar på lagertillgångar som är en omsättningsgång. Slutsatsen för 

kundfordringar som uppvisar flera intressanta mönster att undersöka är däremot att 

det inte finns några likheter utgående från isomorfismer. Summan av kundfordringar 

som inte uppvisar likheter och lagertillgångar som visar likheter ger 

omsättningstillgångar som inte uppvisar likheter.  

 

Likheterna för lagertillgångar kan förklaras med institutionell teorin och isomorfismer 

utgående från att företagen inte handlar rationellt utan istället låter sig påverkas av en 

omvärld. Som tidigare nämnts går det ändå att på ett rationellt sätt förutspå detta 

beteende utgående från positiv accounting teori (Collin et al, 2009). Det är i grund och 

botten rationella beslut som gör att företagen låter sig påverkas av omvärlden. 

 

Tittar man på företagens kortfristiga skulder enligt figur 5 och figur 6 och hur bolagen 

har sagt att man arbetar med dessa frågor enligt figur 26 så ser man att en större 

andel av mediebolagens skulder utgörs av kortfristiga skulder och att en större andel 

av mediebolagen arbetar mer aktivt med leverantörsskulder. Det finns därför ingen 

anledning att anta något annat än att mediebolagen arbetar mer aktivt med 

leverantörsskulder för att de har större andel kortfristiga skulder och inte på grund av 

isomorfismer. 
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6. Slutsats 
 

6.1 Inledning 
Nu när såväl teori som empiri och analys har gåtts igenom är det dags att svara på de 

inledande frågeställningarna i 1.4 Problemformulering och dra de stora övergripande 

slutsatserna. 

 

6.2 Frågeställningarna besvaras 
Initialt i 1.4 Problemformulering definierades fyra frågor som genomgås och besvaras 

nedan. 

 

Arbetar företagen aktivt med att minska kapitalbindningen? 

Ja, de allra flesta företagen arbetar på ett eller annat sätt aktivt för att minska 

kapitalbindningen. En större andel inom tillverkningsbranschen anger att man arbetar 

aktivt med att minska kapitalbindningen än inom mediebranschen och inom 

skogsbranschen. Intressant är också att de företag inom de senare två branscherna 

som uppgav att man inte arbetar aktivt med kapitalbindningen visade sig trots allt göra 

detta att döma av svaren på följdfrågorna. Det betyder att alla respondenter för 

mediebranschen och skogsbranschen arbetar aktivt med kapitalbindning. Tyvärr 

ställde Andersson & Jansson (2004) aldrig några följdfrågor till de företag som svarade 

nekande på denna fråga men förmodligen kan man tänka sig något liknande resultat 

där. Slutsatsen man kan dra är att de allra flesta företagen på ett eller annat sätt 

arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen för att öka kassaflödet. Många 

företag har väl utvecklade strategier och har ett väl genomtänkt arbete för dessa 

frågor medan andra företag vidtar vissa åtgärder utan att ha någon uttalad eller 

genomtänkt strategi för detta arbete.  I det senare fallet är det förstås att man arbetar 

aktivt med att minska kapitalbindningen och därmed samtidigt öka kassaflödet men än 

bättre är förstås om man gör det på ett medvetet sätt med en tydlig struktur. En 

uppmaning till bolagen i dessa två branschen (och även i andra branscher) är därför att 

tydligare arbeta med strategier för sitt arbete med kapitalbindning och förmodligen 

också andra ekonomiska områden. 



 

 

 

88 

 

Vilka åtgärder vidtar företagen för att minska den operativa kapitalbindningen? 

(inom lager, kundfordringar och leverantörsskulder) 

När det gäller lager så är det tillverkningsindustrin som arbetar mest aktivt för att 

minska kapitalbindningen. Man arbetar både med lean supply chain och lager utifrån 

efterfrågan där den senare är något vanligare. Företagen bedömer också själva detta 

som det viktigaste området. Lager anses också viktigt för mediebranschen och 

skogsbranschen om än inte så viktigt som för tillverkningsindustrin. Det kan tyckas 

märkligt att skogs- och mediebranschen, trots relativt små lager enligt 

årsredovisningarna, prioriterar lager så högt. Förmodligen anser man att lager är det 

område man har lättast att själv påverka. För skogsbolagen är den vanligaste nivån på 

arbetet med lager, den där man inventerar och klassificerar för att minska onödig 

lagerföring. Det vanligaste svaret för mediebranschen var att man inte gör någonting 

alls vilket är naturligt då många av mediebolagen uppvisar ett väldigt litet eller inget 

lager alls. I valet mellan lean supply chain och lager utifrån efterfrågan föredrog bägge 

branscherna den förra.  

  

Kundfordringar är enligt egen uppgift det klart viktigaste området att arbeta med för 

mediebolagen och för skogsbolagen samtidigt som det är lite mindre viktigt för 

tillverkningsbolagen. Detta är en naturligt följd av att kundfordringar upptar en 

betydande del av de totala tillgångarna för företag inom dessa två branscher. I 

praktiken är det emellertid tillverkningsbolagen som arbetar mest utstuderat med 

frågan med bägge de andra branscherna strax efter. Även om många företag inom 

mediebranschen arbetar relativt aktivt med frågan är det häpnadsväckande att en stor 

del av företagen inom denna bransch uppger att man endast försöker skicka 

fakturorna så fort som möjligt men att man överhuvudtaget inte arbetar med att korta 

ned kredittiden eller att följa upp på dem som betalar sent. Det är ett underbetyg till 

hela branschen. Som tidigare nämnts så kan en förklaring till detta vara att flera av 

företagen i mediebranschen är relativt nya och snabbt växande bolag vilken kan vara 

en tänkbar orsak till att man inte kommit lika långt i detta arbete. Det är också 

anmärkningsvärt att heller inte skogsbolagen rår på tillverkningsbolagen i hur aktivt 
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man arbetar med frågan då skogsbolagen generellt sett har en större andel 

kundfordringar i sina balansräkningar än vad tillverkningsbolagen har.  

  

Leverantörsskulder är det område som samtliga tre branscher uppfattar som den 

minst viktiga och också den som man i praktiken arbetar minst med. Alla tre 

branscherna arbetar systematiskt med att inte betala tidigare än på förfallodagen men 

förutom i viss mån tillverkningsbranschen är det endast en liten del som systematiskt 

betalar efter förfallodagen. Man skulle kunna tänka sig att speciellt mediebranschen 

skulle betala efter förfallodag något mer systematiskt och något mer frekvent än 

tillverkningsbolagen då leverantörsskulder upptar en relativt stor del av deras 

balansomslutning. Men företagen verkar noggranna med att inte betala för sent för att 

inte dra på sig onödiga försenings- eller inkassokostnader vilket kan skapa dåligt rykte. 

Många företag inom skogs- och mediebranschen uppger även i intervjuerna att man är 

beroende av en eller ett fåtal större leverantörer och därför vill man inte riskera att 

försämra relationen med dessa genom att betala för sent. 

  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inom samtliga branscher finns stora 

variationer från företag till företag hur man väljer att prioritera arbetet med att minska 

kapitalbindningen i rörelsekapitalet och därmed öka kassaflödet. Några bolag har 

noggranna rutiner och en väl utvecklad praxis för hur man ska arbeta med dessa frågor 

medan andra företag inte tycks prioritera dessa frågor lika högt. Generellt sett så tycks 

tillverkningsindustrin vara den bransch, av dessa tre, som har mest utvecklade 

strategier för hur man ska minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet, även om man 

tycks prioritera kundfordringar och leverantörsskulder förvånansvärt lågt. Slutsatsen 

är att de flesta företagen kan göra mer i dessa frågor än vad man gör idag. Genom att 

se över inom vilka delar i företaget man binder kapital och därefter satsa resurser på 

att utveckla tydliga strategier för att minska kapitalbindningen inom dessa områden så 

har man förmodligen stora förtjänster att hämta. 

I intervjuerna framkommer vid ett flertal tillfällen att hur man arbetar med 

kundfordringar och leverantörsfakturor beror på den bransch eller konkurrensmiljö 
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man verkar inom. Verkar man som kund i en miljö med få starka leverantörer som har 

många andra kunder man levererar till har man inte så många andra val än att vara 

mycket noggrann i att betala leverantörsfakturor i tid och vårda kontakten med sin 

leverantör. Detta kan i sin tur få till följd att man är mer noggrann med att få sina 

kundfakturor betalda i tid för att inte försämra sin likviditet allt för mycket vilket leder 

till en högre nivå i detta arbete. Verkar däremot leverantören i en miljö där man är en 

av många leverantörer har företaget större frihet att betala fakturor vid en senare 

tidpunkt utan att därmed riskera allt för mycket. Dessa faktorer är förstås svårt för 

företaget att påverka. 

 

Sker detta arbete till största del av intern eller extern hänsyn? 

I denna fråga tycker branscherna i princip samma sak och det är svårt att se några 

större skillnader mellan branscherna. Interna skäl är något viktigare än externa skäl, 

men bland de noterade bolagen är dock de externa skälen, av naturliga orsaker, 

viktigast. 

 

Vilken roll spelar branschtillhörigheten för hur företag arbetar med dessa frågor? 

Alla tre branscherna arbetar i stor utsträckning med att minska kapitalbindningen i den 

operativa verksamheten. Det finns skillnader inom de olika branscherna hur man 

arbetar aktivt med denna minskning men även skillnader i vilken del man prioriterar 

högst.   

 

Tillverkningsbolagen kännetecknas av stora lager där man tycker att lagret är det 

viktigaste området att arbeta med och där man också i större utsträckning arbetar 

med denna fråga. Man uppfattar lager efter efterfrågan något viktigare än lean and 

supply.  Mediebranschen kännetecknas av stora kundfordringar och en stor vilja att 

arbeta med dessa. I praktiken är det emellertid en ganska stor del av företagen som 

ligger på en mycket låg nivå i detta arbete. Skogsbolagen karaktäriseras av relativt små 

lager och mycket litet aktivt arbete för att minska detta arbete. Man tycker att 
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kundfordringar är det viktigaste området men arbetar inte särskilt aktivt med det.  

Leverantörsskulder slutligen är inte särskilt viktigt för någon av branscherna trots 

exempel på balansräkningarna som talar för att det borde vara det.  

 

 I denna studie har två branscher med väldigt olika förutsättningar att arbeta med 

dessa frågor undersökts och jämförts med en tredje bransch också den med 

annorlunda förutsättningar. Det går att se tydliga skillnader mellan de tre branscherna 

men även vissa likheter. Inom samtliga branscher finns det företag med väl utvecklade 

strategier för detta arbete men även företag som inte prioriterar arbetet lika högt. 

Tillverkningsindustrin tycks vara den bransch som har mest utvecklade strategier för 

arbetet med kapitalbindningen. Detta kan tyda på att man är den bransch som har 

arbetat med dessa frågor under längst tid och därmed även ligger längst fram med 

detta arbete. Sammanfattningsvis så kan man säga att branschtillhörigheten spelar en 

viss roll för hur företagen arbetar med dessa frågor men framförallt så tycks det vara 

företagens struktur och individuella förutsättningar som är den avgörande faktorn 

kring hur arbetet med att minska kapitalbindningen för att öka kassaflödet ser ut. 

 

Uppsatsen har med två uppställda teorier; Positiv accounting teori (PAT) samt 

institutionell teori (IT) försökt skapa en förklaringsmodell till varför vissa av likheterna 

uppstår mellan företagen i undersökningen. Vissa gånger kan dessa likheter förklaras 

med hjälp av liknande strukturer i företagens ekonomier men i fallet med 

lagertillgångar behöver förklaringarna sökas på annat håll. När det gäller 

lagertillgångar arbetar vissa av företagen inom mediebranschen och skogsbranschen 

med lean supply chain trots att man har olika strukturer på balansräkningen. 

Slutsatsen är att detta beror på likheter enligt teorin om institutionell teori. Dessa 

likheter kallas för isomorfismer och mer specifikt rör det sig i detta fall om normativ 

isomorfism som härrör från liknande utbildning för personer i ledande befattningar 

samt om mimetisk isomorfism som handlar om en slags benchmarking av de ledande 

bolagen i eller utanför branschen. Dessa likheter kan förutses av positiv accounting 
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teori och det förvånande i detta fallet är att inte än fler bolag uppvisar likheter som en 

följd av isomorfismer. 

 

 

6.3 Diskussion 
 Denna undersökning har vänt sig till ett antal företag som man har bedömt ska vara 

tillräckligt för att kunna dra olika väl understödda slutsatser. I vissa fall bör man 

emellertid vara försiktig så att man inte drar alltför långtgående slutsatser då en del av 

arbetet utgår från vissa antaganden.  

 

Såväl mediebranschen som skogsbranschen analyseras i denna uppsats utifrån en 

empiri baserad på årsredovisningar. Delar som har bedömts vara viktiga för att kunna 

dra slutsatser om företagets kapitalbindning i framför allt rörelsekapitalet har 

studerats extra noga. Vid bedömningen av tillverkningsbranschens kapitalbindning i 

rörelsekapitalet studerade emellertid inte Andersson & Jansson (2014) några 

årsredovisningar utan man bedömde istället branschen utifrån andra kriterier. Trots 

att det får ses som ett plus att en granskning av årsredovisningarna har gjorts så 

begränsas möjligheterna till långtgående konklusioner av det faktum att endast den 

senaste årsredovisningen har studerats. Däremot går det utan problem att göra 

jämförelser mellan mediebranschen och skogsbranschen. 

 

För såväl skogsbranschen som mediebranschen har i denna undersökning de 25 

största bolagen (Largest companies, 2017) valts ut för att representera branschen i sin 

helhet. Skogsbranschen fick till sist 21 respondenter och mediebranschen 23 

respondenter. Dessa branschers slutsatser dras därför utifrån ett betydligt lägre antal 

respondenter än för tillverkningsbranschen där Andersson & Jansson (2014) arbetade 

med 72 respondenter (av 100 kontaktade). För årsredovisningarna och för 

mediebranschen och för skogsbranschen (inte för tillverkningsbranschen) valdes fyra 

företag ut, för djupare analyser, utifrån omsättningen och tanken är att dessa fyra ska 

representera hela branschen. Samtidigt har studier av årsredovisningar gjorts för alla 
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50 företag och slutsatsen är att de åtta som har valts att representera branscherna 

representerar dem väl. 

 

Utifrån tankar om omfånget av uppsatsen valdes det att inte göra om undersökningen 

för de tillverkande bolagen utan istället återanvända resultaten från 2004 (Andersson 

& Jansson). Det har därmed passerat 14 år och en finanskris emellan de två 

undersökningarna vilket man måste ha i åtanke när man jämför resultaten och 

slutsatserna för skogsbranschen och mediebranschen å ena sidan och 

tillverkningsbranschen å andra sidan. För jämförelse mellan skogsbranschen och 

mediebranschen har företagen kontaktats vid samma tidpunkt så där föreligger ingen 

sådan problematik.  

 

Andersson & Jansson (2004) efterlyser i en slutsats vidare forskning där man tittar på 

fler branscher än bara tillverkningsbranschen vilket också har gjorts i denna uppsats. 

Emellertid påpekas det på upprepade ställen av Andersson & Jansson (2004) att man i 

sitt arbete har fått skilda resultat för skilda branscher vilket här ska ses som 

underbranscher. De tre branscherna som gås igenom i denna uppsats ska med denna 

logik inte ses som homogena utan istället som bestående av många små 

underbranscher. Underbranscherna till mediebranschen och skogsbranschen nämndes 

i 3.4.1. respektive 3.4.2. Slutsatserna riskerar därför att bli något trubbiga då man 

generaliserar dem till att gälla för hela branschen då man skulle kunna ha fått olika 

resultat för varje delbransch.  

 

En felkälla i detta sammanhang kan också vara hur uppsatsskrivarna subjektivt tolkar 

det som respondenterna uppger i intervjuerna till kvantitativa nivåer. Dessutom 

jämförs nivåer för en bransch som kommer från Andersson & Jansson (2004) med två 

branscher som undersöks i denna uppsats. Olika författare och olika tolkningar ger 

överhängande risker för diskrepanser i kvantifieringen.  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Denna uppsats bygger vidare på ett av de förslag om undersökning i fler branscher än 

en av det aktiva arbetet med minskning av kapitalbindning i det operativa kassaflödet 

som Andersson & Jansson (2004) diskuterade i sin uppsats. Då denna uppsats visar på 

konkreta skillnader mellan branscherna kan det vara intressant att utöka antalet 

branscher ytterligare alternativt titta om slutsatserna för mediebranschen, 

skogsbranschen samt tillverkningsbranschen är valida för deras respektive 

underbranscher. 

 

Det vore också intressant att i betydligt större utsträckning titta på samband mellan 

årsredovisningars utseende och hur svenska bolag inom olika branscher aktivt arbetar 

för att minska kapitalbindningen i rörelsekapitalet. Man skulle då kunna gå tillbaka ett 

antal år tillbaka i tiden vid studien av årsredovisningarna. 
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BILAGA 1
Bransch Underbransch Företag Oms (TSEK) Verksamhet Anst. Titel respondent Aktivt arbete Syfte L KF LF L KF LF

Skogsbolag Skogsförvaltning SCA 6 795 418 Sågade trävaror, massa, pellets, biobräsle mm 125 CFO Ja Lika 2 1 0 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Stora Enso AB 6 795 418 Skogsindustri, tillverkning av träråvaror, papper, masa, kartong mm 250 Kommunikationsansvarig Ja Externt 2 1 1 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Sveaskog AB 5 922 000 Skogsförvaltning, sågverk, biobränsle 360 Ekonomichef Ja Internt 2 1 1 x

Skogsbolag Skogsförvaltning Mellanskog 2 834 943 Skogsskötesel, biobränsle, rundvirkeshandel 210 Ekonomichef Ja Externt 4 3 1 x

Skogsbolag Skogsförvaltning Sydved AB 2 572 494 Avverkning, sågtimmer, massaved 120 Administrationschef Ja Lika 1 1 1 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Bergvik Skog AB 2 006 000 Skogsbruk, förvaltning av skogsfastigheter 70 Ekonomichef Ja Externt 2 1 1 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Norra Skogsägarna 1 907 780  

Skogsbolag Drivning Bergkvist-Insjön AB 1 415 088 Sågverksrörelse, handel med skogsprodukter 150 Ekonomiansvarig Ja Internt 1 2 0 x

Skogsbolag Skogsförvaltning Skogssällskapet AB 908 885 Skogsförvaltning, virkeshandel, skogsvård 15 VD Ja Externt 1 3 1 x

Skogsbolag Virkesmätning Gällö Skog AB 296 309 Avverknign, handel med virke och skogsråvaror 25 Ekonomichef Ja Internt 3 2 2 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning MP Bolagen Skogsindustri AB 294 248 Import av massaved, tillverkning av träflis 10 Ekonomichef Nej Inget 1 0 0 x
Skogsbolag Skogsförvaltning Callans Trä AB 250 234 Handel med skog, sågade trävaror, vidareförädlade trävaror mm 55 Ekonomichef Ja Internt 3 3 1 x x

Skogsbolag Drivning Wallnäs AB 248 458 

Skogsbolag Drivning Rödins Trä AB 233 423 Sågverksrörelse, tillverkning, förädling av träråvaror 40 Ekonomichef Ja Internt 1 3 1 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Virke Impex AB 222 694 

Skogsbolag Drivning Virkeshantering i Skand. AB 222 694 Handel med timmer, massaved, bränsleved mm. Även export 10 VD Nej Inget 1 3 0 x x
Skogsbolag Skogsförvaltning Häradskog i Örebro AB 171 270 Förvaltning av skog och skogsfastigheter 15 Ekonomichef Nej Inget 0 1 1 x x

Skogsbolag Drivning Timmerkörarna i Norrland AB 151 313 Skogstransporter, förvaltning av skogsfastigheter 15 Ekonomiansvarig Nej Inget 1 3 2 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Skogsutvecklarna Syd AB 113 205 Förvaltning av skog och jordbruksfastigheter 15 VD Nej Inget 3 3 0 x

Skogsbolag Skogsförvaltning Gustafsborgs Säteri AB 111 684 Avverkning, skogsförvaltning, skogsbränsle 15 Ekonomiansvarig Nej Inget 3 0 1 x

Skogsbolag Service till skogsbruk AB Ewald Larsson 111 312 Avverkning 30 VD Nej Inget 3 0 1 x

Skogsbolag Virkesmätning Fria Skog Fastigheter AB 88 697 

Skogsbolag Skogsförvaltning Magnus Thor AB 85 131 Skogsvård, röjning, plantering, markberedning 150 Ekonomiansvarig Ja Internt 1 2 1 x x

Skogsbolag Drivning Ransäters AB 83 334 Tillverkning av skogspellets, handel med bär 10 Ekonomiansvarig Nej Inget 3 3 1 x x

Skogsbolag Skogsförvaltning Vallsta Skogsmaskiner AB 76 233 Skogsvård, avverkning, markberedning, frösådd 60 VD Nej Inget 4 3 0 x

Mediebolag Bokutgivning Albert Bonnier AB 27 035 000 TV, dagstidningar, fackpress, tidskrifter, film, böcker mm 10000 Informationsansvarig Ja Externt 1 1 1 x x

Mediebolag Utgivning av dataspel Mojang AB 3 782 910 Utvecklar dataspel 40 Ekonomiansvarig Nej Inget 0 3 1 x x

Mediebolag Utgivning av programvara Dolby International AB 3 526 209 Utvecklar tekniska produkter till underhållningsindustrin, främst inom ljud 45 VD Ja Internt 3 3 1 x x

Mediebolag Förlagsverksamhet Stampen AB 2 841 623 Driver dagstidningar, tryckerier, distributionsbolag och digitala mötesplatser 2200 Ekonomidirektör Ja Lika 2 1 1 x x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraQlikTech International AB 2 254 991 Analys och rapportering, plattformslösningar, analysprogram 450 Ekonomichef Nej Inget 0 1 2 x x

Mediebolag Dagstidningsutgivning MittMedia AB 2 008 393 Regional nyhetsförmedling. Nyheter digitalt och i pappersformat 350 CFO Ja Internt 1 2 2 x x

Mediebolag Dagstidningsutgivning Aftonbladet Hierta AB 1 827 736 Nyhetsmedia. På papper, digitalt, mobilt och webbtv 340 Press- och informationsansvarig Ja Externt 0 1 1 x x

Mediebolag Dagstidningsutgivning Norrk. Tidningars Media AB 1 729 878 Mediaverksamhet i form av tidningar, radio, tv och digitalt 1300 Press- och mediaansvarig Ja Internt 1 2 1 x x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraMicrosoft AB 1 721 917 Försäljning och support av it-tjänster och programvara mm 600 Kommunikations- och pressansv. Ja Lika 0 1 1 x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraGoyada AB 1 437 245 Handel inom telekom samt konsult inom elektroniska transaktioner 20 Ekonomiansvarig Ja Internt 2 1 1 x x

Mediebolag Utgivning av tidskrifter Aller Media AB 1 408 843 Media i underhållningssyfte med kvinnor som främsta målgrupp 450 Ekonomiansvarig Ja Externt 3 2 1 x x

Mediebolag Utgivning av dataspel LeoVegas 1 350 704 

Mediebolag Utgivning av annan programvaraTradeDoubler AB 1 343 994 Prestationsbaserad marknadsföring online 60 Ekonomiansvarig Ja Externt 0 1 1 x x

Mediebolag Utgivning av dataspel Mojang Synergies AB 1 336 794 

Mediebolag Utgivning av dataspel EA Digital Illusions AB 1 176 949 Utvecklar spel för pc, spelkonsoler och online 700 Administrativt ansvarig Nej Inget 0 3 0 x

Mediebolag Dagstidningsutgivning Gota Media AB 1 092 051 Driver lokala dagstidningar 785 Ekonomiskt ansvarig Ja Internt 1 2 1 x x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraOracle Svenska AB 1 023 021 Utvecklar och tillhandahåller mjuk- och hårdvarusystem 450 Press- och mediaansvarig Nej Inget 0 3 1 x x

Mediebolag Utgivning av tidskrifter Egmont Publishing AB 733 817 Förlagverksamhet samt försäljning av pussel och spel 250 Press- och informationsansv. Ja Internt 3 1 1 x x

Mediebolag Dagstidningsutgivning Svenska Dagbladet AB 730 468 Tidningsverksamhet, tryckeri och bokförlagversamhet 220 Informations- och komm.ansv. Ja Externt 3 2 1 x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraFidelity AB 684 590 Utvecklar och marknadsför mjukvarusystem för finansmarknaden 280 Ekonomiansvarig Nej Inget 0 3 0 x

Mediebolag Utgivning av dataspel Paradox Interactive AB 653 743 Förlagverksamhet, utvecklar spel. Arbetar med musik och böcker 200 CFO Ja Externt 0 3 0 x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraVisma Spcs AB 627 113 Erbjuder ekonomiprogram till företag och redovisningsbyråer 400 VD Ja Lika 3 1 1 x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraVitec Software Group AB 618 385 Erbjuder verksamhetkritiska programvaror utifrån specifika behov 130 Finansansvarig Ja Internt 3 3 1 x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraInfovista AB 603 461 Marknadsför produkter för felsökning och optimering av mobila nätverk 100 Ekonomiansvarig Nej Inget 3 3 1 x x

Mediebolag Utgivning av annan programvaraJeppesen Systems AB 558 647 Utvecklar mjukvara för resursoptimering 280 Ekonomiansvarig Ja Internt 0 2 1 x x

Rörelsekap Viktigast



Bilaga 2 

Intervjufrågor – Ökat kassaflöde genom minskad kapitalbindning i 
rörelsekapitalet 

 

Vilken bransch tillhör företaget: 
 

Företag:                                           

Telefon: 

Kontaktperson:  

Titel på respondenten: 

  

 

1. Arbetar ni aktivt med att påverka ert kassaflöde? 

JA 

NEJ 

  

2. Styrs arbetet främst av interna eller externa intressen ? 
 

 
 

3. Vilka åtgärder/aktiviteter vidtar ni för att minska kapitalbindningen i den 
operativa verksamheten (Lager, kundfordringar, leverantörsskulder)? 

Lager 

  

  

Kundfordringar 

  

  

Leverantörsskulder 

  

  

 

 



Bilaga 3
(MSEK)

Mediebolagen
Albert Bonniers 

AB Bonniers Mojang AB

Dolby 

International Stampen Midasplayer Qliktech Mittmedia Aftonbladet Microsoft

Norrköpings 

tidningar Dagens Nyheter

Räkenskapsår 16 16 15/16 15/16 12 15/16 16 16 16 16 16 16 

Placering Large companies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rörelsens intäkter 26 725            25 572                    3 798              32 921            5 391                   2 420              2 755              2 271                   1 955              1 722              1 747              1 544              

Nettomsättning 26 642                      25 492                                3 783                        32 921                      5 236                              2 420                        2 722                        2 148                              1 797                        1 722                        1 657                        1 539                        

Övriga rörelseintäkter 83                             80                                        15                              -                             155                                 -                             33                              123                                 157                           -                             90                              5                                

Tillgångar 33 654 22 757 4 201       22 335     5 856 1 372       1 774       1 514 933          892          1 780       1 385       
Anläggningstillgångar 26 162         15 285                 26                 1 100            4 554                320               276               1 160                114               69                 653               41                 
Immateriella 11 994            12 042                    22                    -                   3 387                   1                      24                    879                      78                    -                   148                 6                      

Goodwill 8 779                        8 828                                   -                             -                             3 282                              -                             9                                709                                 -                             -                             143                           -                             

Rättigheter 1 955                        1 955                                   -                             -                             72                                   -                             -                             35                                   -                             -                             1                                6                                

Övriga 1 260                        1 259                                   22                              -                             33                                   1                                15                              135                                 78                              -                             5                                -                             

Materiella 9 407              585                         4                      570                 871                      187                 6                      211                      13                    68                    462                 11                    

Skogsmark 5 456                        -                                       -                             -                             -                                   -                             -                             -                                   -                             -                             261                           -                             

Inventarier 470                           297                                      4                                570                           45                                   187                           6                                21                                   13                              65                              78                              10                              

Övriga 3 481                        288                                      -                             -                             826                                 -                             -                             190                                 -                             3                                123                           1                                

Biologiska tillgångar -                   -                           -                             -                             -                        -                             -                             -                        -                             -                             -                             -                             

Finansiella 4 761              2 658                      0                                530                           296                      132                           246                           70                        24                              2                                43                              24                              

Omsättningstillgångar 7 492           7 472                   4 175            21 235         1 302                1 052            1 498            354                   818               823               1 127            1 344            
Kundfordringar 2 783                        2 705                                   50                              -                             557                                 -                             0                                158                                 86                              150                           142                           88                              

Varulager 2 139                        2 070                                   -                             -                             49                                   -                             -                             9                                      -                             -                             4                                -                             

Kassa och bank 358                           274                                      256                           15 505                      485                                 5                                84                              122                                 25                              1                                328                           -                             

Övrigt 2 212                        2 423                                   3 869                        5 730                        211                                 1 046                        1 414                        65                                   707                           672                           652                           1 256                        

Eget kapital och skulder 33 652     22 757           4 201       22 335     5 856           1 372       1 774       1 514           933          892          1 780       1 385       
Eget kapital 14 546         6 415                   3 359            14 164         1 953                870               26                 677                   454               231               964               706               

Avsättningar 2 766           -                        -                 -                 -                     -                 -                 -                     162               -                 125               210               

Långfristiga skulder 6 224           6 145                   -                 8 172            1 804                31                 877               114                   -                 9                    192               -                 

Kortfristiga skulder 10 116         10 197                 842               -                 2 099                471               872               723                   316               652               499               470               

Bonniers Bonniers Mojang AB Dolby InternationalStampen Midasplayer Qliktech Mittmedia Aftonbladet Microsoft Norrköpings tidningarDagens Nyheter

Omsättningstillgång

ar/tillgångar 0,22 0,33 0,99 0,95 0,22 0,77 0,84 0,23 0,88 0,92 0,63 0,97

Kundfordringar/tillgångar 0,08 0,12 0,01 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,09 0,17 0,08 0,06
Lager/tillgångar 0,06 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Goodwill/tillgångar 0,26 0,39 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,08 0,00

Rättigheter/tillgångar 0,06 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Biologiska 

tillgångar/tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga 

skulder/Eget kapital 

och skulder 0,30 0,45 0,20 0,00 0,36 0,34 0,49 0,48 0,34 0,73 0,28 0,34

Kortfristiga skulder/Skulder 0,62 0,62 1,00 0,00 0,54 0,94 0,50 0,86 1,00 0,99 0,72 1,00



Aller Media Tradedoubler

Mojang 

Synergies

EA Digital 

Illusions Goyada Expressen Bonnierförlagen Bonnierförlagen FIS Front Arena Svenska Oracle

Egmont 

Publishing

Sydsvenska 

Dagbladet Dagens Industri

15/16 16 15/16 16 16 16 16 16 16 15/16 16 16 16 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 421              302                 1 337              1 297              1 295              1 286              1 211              1 105              1 130              1 023                   794                 778                 764                 

1 409                        1 344                        1 337                        1 297                        1 292                        1 282                        1 149                        1 092                        1 033                        1 023                              791                           773                           763                           

12                              1 042 -                       -                             -                             3                                3                                63                              13                              96                              -                                   4                                5                                1                                

766          870          8 966       568 776   420          757          650          1 107       2 543       7 828 565          906          549          
578               367               2 954            136 024       278               44                 64                 310               433               145                   206               96                 11                 

82                    325                 -                   9 425              32                    3                      24                    20                    131                 8                          111                 -                   2                      

26                              273                           -                             -                             11                              -                             -                             11                              -                             8                                      98                              -                             -                             

-                             -                             -                             9 425                        -                             3                                14                              -                             1                                -                                   14                              -                             2                                

56                              52                              -                             -                             20                              -                             9                                9                                129                           -                                   -                             -                             -                             

225                 6                      -                   126 545          2                      15                    13                    200                 23                    19                        1                      4                      2                      

219                           -                             -                             -                             -                             -                             -                             146                           -                             -                                   -                             -                             -                             

6                                -                             -                             66 648                      2                                2                                13                              14                              23                              19                                   1                                3                                2                                

-                             6                                -                             59 896                      -                             14                              -                             40                              -                             -                                   -                             1                                -                             

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                        -                             -                             -                             

271                           35                              2 954                        55                              244                           25                              27                              89                              280                           118                      93                              92                              7                                

-                        

188               504               6 012            432 752       142               713               586               797               2 110            7 683                359               810               538               
65                              261                           265                           -                             40                              114                           196                           61                              381                           1 131                              116                           40                              69                              

28                              -                             -                             -                             77                              -                             147                           2                                -                             89                                   39                              -                             -                             

21                              169                           0                                231 890                    13                              0                                -                             22                              502                           5 747                              0                                0                                0                                

74                              74                              5 747                        200 861                    13                              598                           243                           712                           1 227                        715                                 204                           770                           470                           

-                        

766          870          8 966       568 776   420          757          650          1 107       2 543       2 081           565          906          549          
121               207               8 624            197 090       27                 196               282               744               685               93                      36                 313               12                 

48                 -                 -                 -                 -                 240               55                 32                 -                 15                      71                 255               131               

-                 208               -                 -                 53                 -                 20                 29                 -                 -                     -                 -                 -                 

597               456               343               371 686       340               321               293               302               1 858            1 973                458               338               406               

Aller Media Tradedoubler Mojang SynergiesEA Digital IllusionsGoyada Expressen Bonnierförlagen Bonnierförlagen FIS Front Arena Svenska Oracle Egmont PublishingSydsvenska DagbladetDagens Industri

0,25 0,58 0,67 0,76 0,34 0,94 0,90 0,72 0,83 0,98 0,64 0,89 0,98

0,09 0,30 0,03 0,00 0,10 0,15 0,30 0,06 0,15 1,00 0,21 0,04 0,12

0,04 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,23 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00

0,03 0,31 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,78 0,52 0,04 0,65 0,81 0,42 0,45 0,27 0,73 0,95 0,81 0,37 0,74

1,00 0,69 1,00 1,00 0,86 1,00 0,94 0,91 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00



(MSEK)

Skogsbolagen

Stora Enso Skog AB SCA Skog AB Sveaskog

Skogsägarna 

Mellanskog Ek Fö Sydved

Norra Skogsägarna 

Ek Fö Bergvik Bergkvist-Insjön

Skogssällskapet

s förvaltning

Derome Skog 

AB Siljan Skog AB

Räkenskapsår 16 16 16 16 16 16 16 15/16 16 16 16 

Placering Large companies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Rörelsens intäkter 7 154                        6 776                       6 093                      2 859                      2 575                      2 263                      2 404                      1 415              910                 5 372              221                 

Nettomsättning 7 115                                     6 713                                    5 922                                   2 856                                   2 572                                   2 229                                   2 068                                   1 415                        909                           5 499                        751                           

Övriga rörelseintäkter 40                             63                             171                                      3                                          3                                          34                                        336                                      -                             2                                126 -                          530 -                          

Tillgångar 2 811              2 833              38 605           1 990             1 367             1 681             48 888           653          327          3 106       187          
Anläggningstillgångar 501                        790                        35 433                 672                      868                      401                      48 566                 282               1                    1 188            0                    
Immateriella 6                               -                            52                           16                           -                           -                           168                         3                      -                   30                    -                   

Goodwill -                                          -                                         -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                             -                             30                              -                             

Rättigheter -                                          -                                         -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                             -                             -                             -                             

Övriga 6                                            -                                         52                                        16                                        -                                       -                                       168                                      3                                -                             -                             -                             

Materiella 180                           125                           2 882                      19                           160                         396                         2 288                      251                 0                      1 134              0                      

Skogsmark 47                                          26                                         2 384                                   13                                        -                                       136                                      -                                       -                             -                             660                           -                             

Inventarier 133                                        14                                         -                                       3                                          160                         35                           8                                0                                187                           0                                

Övriga -                                          85                                         498                                      2                                          -                                       224                                      2 288                                   243                           -                             287                           -                             

Biologiska tillgångar -                             -                            31 993                    -                           -                           46 006                    -                   -                   -                             -                             

Finansiella 316                           665                           506                         638                         708                         5                              104                         28                    0                      24                              0                                

Omsättningstillgångar 2 309                     2 043                    3 172                   1 317                   499                      1 279                   322                      371               326               1 919            187               
Kundfordringar 343                                        206                                       1 376                                   233                                      184                                      327                                      111                                      121                           36                              585                           51                              

Varulager 782                                        1 053                                    582                                      99                                        140                                      346                                      67                                        150                           1                                822                           23                              

Kassa och bank 1 185                                     -                                         1 070                                   194                                      -                                       54                                        3                                          65                              187                           215                           2                                

Övrigt -                                          784                                       144                                      792                                      175                                      552                                      141                                      35                              102                           297                           111                           

Eget kapital och skulder 2 811              2 833              38 605           1 990             500                1 681             48 888           653          327          3 106       187          
Eget kapital 1 667                        801                           20 092                 240                      64                         480                      24 628                 241               75                 1 454            21                 

Avsättningar 48                             44                             -                        -                        -                        84                         -                        1                    0                    245               -                 

Långfristiga skulder 101                           135                           14 091                 333                      -                        509                      20 807                 212               -                 349               -                 

Kortfristiga skulder 995                           1 854                       4 422                   1 416                   436                      607                      3 453                   199               251               1 058            166               

Stora Enso Skog AB SCA Skog AB Sveaskog

Skogsägarna 

Mellanskog Ek Fö Sydved

Norra Skogsägarna 

Ek Fö Bergvik Bergkvist-Insjön

Skogssällskapet

s förvaltning

Derome Skog 

AB Siljan Skog AB

Omsättningstillgångar/tillgångar 0,82 0,72 0,08 0,66 0,37 0,76 0,01 0,57 1,00 0,62 1,00
Kundfordringar/tillgångar 0,12 0,07 0,04 0,12 0,13 0,19 0,00 0,19 0,11 0,19 0,27
Lager/tillgångar 0,28 0,37 0,02 0,05 0,10 0,21 0,00 0,23 0,00 0,26 0,12

Goodwill/tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

Rättigheter/tillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Biologiska tillgångar/tillgångar 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Kortfristiga skulder/Eget kapital 

och skulder 0,35 0,65 0,11 0,71 0,87 0,36 0,07 0,30 0,77 0,34 0,89

Kortfristiga skulder/Skulder 0,91 0,93 0,24 0,81 1,00 0,54 0,14 0,48 1,00 0,75 1,00



MP Bolagen i 

Vetlanda AB Gällö Skog AB Wallnäs AB Rödins Trä AB

Virkeshantering 

i Skandinavien Skånetimmer

Häradskog i 

Örebro

Timmerkörarna 

i Norrland AB

Lindesbergsbost

äder AB

Sundins 

Skogsplantor Lömma AB

Biofuel 

Impex 

Sweden

Gustafsbor

gs säteri AB

Frödinge 

Skog AB

16/17 16 16 15/16 15/16 16 16 16 16 15/16 16 16/17 15/16 15/16

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

307                 296                 292                 234                 223                 191                 176                 169                 130                 120                 113         112         111         112           

301                           296                           287                           233                           223                           191                           170                           168                           130                           118                           113                 112                 112                 112                   

7                                -                             5                                0                                0                                0                                6                                1                                -                             2                                0                     -                  0 -                    -                    

1 073       130          235          127          48             67             36             23             792          25             37      17      362    26       
813               55                 140               71                 13                 21                 1                    1                    746               3                    13          -         294       1             

2                      0                      0                      0                      -                   -                   -                   -                   4                      -                   12           -           0             -            

2                                -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             12                   -                  0                     -                    

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                  -                  -                  -                    

-                             0                                0                                0                                -                             -                             -                             -                             4                                -                             -                  -                  -                  -                    

223                 1                      140                 70                    -                   5                      1                      1                      742                 3                      0             -           290         1               

64                              -                             83                              27                              -                             2                                -                             1                                693                           2                                -                  -                  290                 -                    

5                                1                                7                                4                                -                             1                                -                             0                                0                                1                                0                     -                  1                     1                       

155                           -                             50                              40                              -                             1                                1                                -                             49                              0                                -                  -                  -                  -                    

-                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                  -                  -                  -                    

588                           54                              0                                0                                13                              16                              -                             0                                0                                0                                1                     -                  4                     -                    

260               75                 95                 56                 35                 46                 35                 22                 46                 22                 24          17          69          24           
77                              5                                16                              26                              10                              9                                20                              17                              1                                7                                17                   3                     7                     7                       

65                              -                             66                              21                              1                                7                                -                             0                                0                                2                                10 -                  9                     8                     1                       

81                              34                              2                                5                                5                                27                              13                              4                                42                              8                                10                   1                     22                   -                    

36                              36                              11                              5                                19                              3                                2                                0                                3                                4                                7                     4                     32                   17                     

1 073       130          235          127          48             67             36             23             793          25             37      17      362    26       
942               12                 103               39                 12                 18                 5                    4                    109               4                    2 -           3            221       1             

59                 -                 36                 4                    0                    5                    -                 1                    5                    9                    0            1            54          1             

-                 53                 51                 20                 -                 -                 -                 -                 625               -                 20          2            49          4             

72                 65                 44                 64                 36                 44                 31                 18                 53                 12                 18          11          39          19           

MP Bolagen i 

Vetlanda AB Gällö Skog AB Wallnäs AB Rödins Trä AB

Virkeshantering 

i Skandinavien Skånetimmer

Häradskog i 

Örebro

Timmerkörarna 

i Norrland AB

Lindesbergsbost

äder AB

Sundins 

Skogsplantor Lömma AB

Biofuel 

Impex 

Sweden

Gustafsbor

gs säteri AB

Frödinge 

Skog AB

0,24 0,58 0,40 0,44 0,73 0,69 0,97 0,96 0,06 0,87 0,64 1,00 0,19 0,95

0,07 0,04 0,07 0,20 0,21 0,14 0,56 0,76 0,00 0,28 0,46 0,19 0,02 0,26

0,06 0,00 0,28 0,16 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 -0,27 0,55 0,02 0,03

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,07 0,50 0,19 0,50 0,76 0,66 0,86 0,80 0,07 0,49 0,48 0,64 0,11 0,75

1,00 0,55 0,46 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 0,08 1,00 0,47 0,83 0,44 0,83


	request
	Bilagor

