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Förord

Denna C-uppsats har författats under våren 2014 inom ämnet företagsekonomi vid Karlstad

universitet. Det ämne författarna valt att fördjupa sig inom berör beslut och samverkan inom

WCM, styrningen av rörelsekapitalet, och de negativa effekter som kan uppstå i samband med

detta. Författarna av uppsatsen vill rikta ett stort tack till alla företag som besvarat

enkätundersökningen, då följande information varit grundläggande för denna uppsats.

Författarna vill även tacka handledaren Johan Lorentzon som bidragit med synpunkter och

infallsvinklar. Dessutom vill författarna tacka Erik Wästlund som bidragit med ytterligare
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Sammanfattning

Inom de flesta företag finns möjligheter att påverka rörelsekapitalet genom Working Capital

Management. Detta kan även förkortas WCM, vilket enligt Deloof (2003) kan definieras som

arbetet med att styra företagets rörelsekapital. De flesta företag har dessutom avsevärda

summor uppbundna i rörelsekapitalet, vilket medför att WCM har en betydande roll på

företagets lönsamhet. I strävan efter att nå ett optimalt rörelsekapital finns det dock risk att

företagen drabbas av negativa effekter.

Syfte: Denna studie syftar till att undersöka effekterna av WCM och hur dessa effekter

påverkas utifrån hanteringen av WCM.

Metod: Studien består av en kvantitativ enkätundersökning riktad till svenska tillverkande

företag.

Analys: Att frigöra kapital beskrivs som det främsta motivet för att genomföra WCM. Det

framgår också att initiativ till beslut om en minskning av rörelsekapitalet är centraliserade och

det är sällsynt att initiativ startar i den operativa verksamheten. Det sker däremot en nära

samverkan i processen av en minskning av rörelsekapitalet mellan de som initierar WCM och

den operativa verksamheten. Studien visar att de flesta företag inte upplever några negativa

effekter av WCM. De negativa effekter som uppmärksammas inträffar främst i produktionen

och gentemot kunder.

Slutsats: Svenska tillverkande företag anser att WCM är en högt prioriterad fråga. De beslut

som fattas inom WCM medför att ju längre bort från verksamheten besluten tas desto fler

negativa effekter medför detta. I arbetet med WCM förekommer en hög grad av samverkan.

Det har även framkommit att ökad samverkan mellan ledning och den operativa verksamheten

minskar negativa effekter i samband med WCM.

Nyckelord: WCM, Working Capital Management, rörelsekapital, rörelsekapitalbindning,

samverkan, beslut, negativa effekter
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Abstract

Most companies are able to influence the working capital through use of Working Capital

Management (WCM). According to Deloof (2003), WCM can be defined as the process of

controlling a company’s working capital. Since many companies have substantial sums tied

up in the working capital, WCM can have a significant role in the company’s profitability. In

the pursuit of finding an optimal working capital, there is a risk that companies will

experience negative effects.

Purpose: The purpose of this study is to investigate the effects of WCM and how these

effects are influenced by how the WCM is managed within the company.

Methodology: The study consists of a quantitative survey directed to Swedish manufacturing

companies.

Analysis: Releasing capital is put forward as the main motive for WCM. It also appears that

the initiative for decisions regarding reduction of working capital tend to be centralized, since

these initiatives rarely start in the business operations. There is however a close interaction in

the process of a reduction in working capital between those who initiate WCM and the

operations. The majority of companies within this study do not experience any negative

effects of WCM, but when it occurs it is mainly within the production processes or in

customer relations.

Conclusion: Swedish manufacturing companies believe that WCM is of high priority. This

study indicates that negative effects will occur increasingly if decision-making is centralized.

Working with WCM requires a high degree of collaboration as the results of this study also

points out that through increased interaction between management and operations, negative

effects associated with WCM can be reduced.

Keywords: WCM, Working Capital Management, working capital, collaboration, decisions

and negative effects
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1. Inledning

I denna del presenteras studiens ämne. Vidare diskuteras de problem som valts och som

mynnar ut i en frågeställning. Därefter presenteras studiens syfte.

“Kapitalet är en latoxe. Ut oxe och arbeta”, dessa ord yttrades av Strindberg (Karlöf 1986).

Uttalandet belyser värdet då och nu av ett effektivt rörelsekapital. Rörelsekapitalet definieras

som skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortsiktiga skulder (Ding et al. 2013).

Working Capital Management beskrivs som arbetet med att styra företagets rörelsekapital.

Under resterande del av studien kommer Working Capital Management att förkortas som

WCM, då den är mer vanligt förekommande. Oftast kan WCM relateras till en minskning av

rörelsekapitalet (Deloof 2003).

Inom de flesta företag finns möjligheter att påverka rörelsekapitalet genom WCM. De flesta

företag har dessutom avsevärda summor uppbundna i rörelsekapitalet, vilket medför att WCM

har en betydande roll på företagets lönsamhet (Deloof 2003). Brist på WCM leder enligt

Alavinasab & Davoudi (2013) däremot ofta till att kapital binds upp utan att det ger något

värde för företaget, vilket innebär att det istället skulle kunna användas effektivare inom ett

annat område.

Det finns flera motiv till att företag försöker minska rörelsekapitalet som binds upp. En

vanligt förekommande orsak är att företag har en begränsad tillgång av kapital. Det är

dessutom många gånger både svårt och dyrt att tillgodogöra sig kapital externt. Detta medför

att företag får vända sig inåt i företaget för att frigöra kapital istället (Sagner 2010). Andra

orsaker till WCM kan vara att rörelsekapitalet inte används effektivt och istället kan ge högre

avkastning i investeringar inom ett annat område (Arunkumar & Radharamanan 2012).

Arbetet med att frigöra kapital genom WCM är en angelägen fråga för de flesta företag. I

samband med lågkonjunkturer och perioder med höga låneräntor på kapital är det extra

betydelsefullt att se över företagets rörelsekapital (Sagner 2010). Samtidigt menar Baños-

Caballero et al. (2014) att det är väsentligt att inte minska exempelvis lager till en nivå där

företagets operationella nivå blir lidande. Detta innebär en konstant balansgång med att hålla

ett minimalt rörelsekapital utan att det leder till negativa effekter i den löpande verksamheten.

En risk som kan uppstå i samband med WCM är dock att kunderna kan påverkas när

handelskrediter förkortas och lager minskas. Kundnöjdheten sjunker och lönsamheten kan av

den anledningen på sikt påverkas negativt. Andra risker kan vara att när lagren blir mindre så
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kan produktionsproblem uppstå. Även prisökningar samt försämrad service från företagets

leverantörer kan uppstå i samband med att bättre betalningsvillkor erhålls.

1.1. Problemdiskussion

Tidigare studier inom WCM visar att en åtstramning av rörelsekapitalet ökar kassaflödet och

förbättrar den finansiella lönsamheten (Arunkumar  & Radharamanan 2012). Dessa studier tar

enligt Baños-Caballero et al. (2014) däremot inte hänsyn till risken för minskad försäljning

och avbrott i produktionen, vilket är exempel på konsekvenser som kan uppkomma vid låga

nivåer av rörelsekapital.

En studie av Kroes & Manikas (2014) finns även framtagen gällande inom vilka områden

som kapitalrationaliseringen har mest positiv inverkan på företagets lönsamhet. Tidigare

studier har visat att det finns fler fördelar med att minska tiden på kundfordringar och varor i

lager, gentemot fördelar med en förlängd tid på leverantörsskulder.

Även om Baños-Caballero et al. (2011) beskriver att WCM till största delen har positiva

effekter på företagets värde och lönsamhet så ökar även risken för negativa effekter i takt med

att WCM ökar. Närmare bestämt associeras lägre investeringar i rörelsekapital med högre

lönsamhet, då mindre rörelsekapital binds upp, men innebär även en högre risk. På motsatt

sätt associeras därmed en högre investering i rörelsekapital med en lägre lönsamhet och en

lägre risk. Utifrån denna förklaring kommer en minskning eller ökning av rörelsekapitalet så

småningom uppnå en tröskel som innebär att WCM därefter kommer att påverka företagets

lönsamhet negativt. Relationen mellan rörelsekapital och ett företags lönsamhet kan därmed

beskrivas som en konkav snarare än en linjär relation.

Syftet med WCM innebär att optimera rörelsekapitalet och förbättra lönsamheten (Arunkumar

& Radharamanan 2012). Att optimera rörelsekapitalet innebär för det mesta en åtstramning av

rörelsekapitalet, vilket också medför risker för negativa effekter. Denna avvägning mellan

lönsamhet och risk är i vissa fall svår att förutse innan en åtgärd genomförs. Detta kan leda till

att en nedskärning av rörelsekapitalet får motsatt effekt. Det finns till viss del tidigare

forskning som visar på vilka negativa effekter som kan uppstå i samband med en minskning

av rörelsekapitalet (Baños-Caballero et al. 2011). Däremot saknas det svenska empiriska

studier om de problem och negativa effekter som kan uppstå i samband med WCM. Av

intresse skulle därför vara att studera WCM i svenska tillverkande företag. Tillverkande

företag består enligt Liu t al. (2013) av en längre flödeskedja med fler faktorer inblandade och

därmed ett mer omfattande rörelsekapital. Därför vill författarna studera hur dessa företag
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påverkas av WCM utifrån aspekter som inte är direkt finansiella, exempelvis hur kunder,

leverantörer och produktion påverkas i samband med WCM.

Här finns ett intresse av att undersöka inom vilka områden som de flesta negativa effekter kan

uppstå. I studien vill författarna undersöka hur den som initierar en åtgärd inom WCM

samverkar med de som har nära kontakt med kunder, leverantörer och produktion. En annan

företeelse att undersöka är om de negativa effekterna som kan uppstå vid WCM kan ha

samband med vem som initierar en minskning av rörelsekapitalet. Författarna vill också

undersöka om dessa effekter kan ha samband med företagets grad av samverkan i

beslutsprocessen.

1.2. Frågeställningar

Hur samverkar svenska tillverkande företag i samband med beslut inom WCM?

Vilka negativa effekter kan uppstå i samband med WCM?

1.3. Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka effekterna av WCM och hur dessa effekter påverkas

utifrån hanteringen av WCM.
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2. Teoretisk referensram

I denna del av studien beskrivs teorier som ligger till grund för författarnas empiriska studie.

Denna del berör rörelsekapital, kassaflöde- och kassaflödescykel, WCM, optimering och

negativa effekter i samband med WCM, samverkan, samt beslut.

2.1.1. Rörelsekapital

Rörelsekapitalet används för att kunna driva den löpande verksamheten och är dessutom det

kapital inom verksamheten som är mest lättillgängligt (Sharma 2009). Rörelsekapitalet

definierar Ding et al. (2013) som skillnaden mellan företagets omsättningstillgångar och

kortsiktiga skulder. Omsättningstillgångar består framförallt av kassa, lager och

kundfordringar och de kortsiktiga skulderna består framförallt av leverantörsskulder och

kortsiktiga lån.

I tillverkande företag beskriver Greve (2003) att rörelsekapitalet beräknas utifrån den

tidpunkt då råvaran köps in tills dess att betalningen erhålls från kunden. Denna ström av

aktiviteter startar med att råvaran erhålls, men kapital binds först upp då företaget betalar sin

skuld till leverantören. Under processen som råvaran förädlas till färdig produkt använder

företaget resurser som medför utbetalningar för bland annat förbrukningsmaterial, löner och

energi. Detta leder successivt till att allt mer kapital binds upp i produkten. Först när kunden

betalar för produkten frigörs det kapital som bundits upp i strömmen av aktiviteter.

Rörelsekapitalet består av företagets kassaflöde som förväntas generera in- och

utbetalningar inom ett år (Alavinasab & Davoudi 2013). Rörelsekapitalet är grundläggande

för det kapital som företaget använder på kort sikt. Värdet på företagets rörelsekapital

används dessutom ofta som ett mått för att avgöra företagets möjligheter att betala sina

kostnader på kort sikt. En för låg nivå av likviditet kan leda till obestånd medan en för hög

likviditet inte ger en effektiv avkastning (Ding et al.2013).

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortsiktiga skulder definierar Brealey et al.

(2012) som nettosumman av det rörliga kapitalet som binds upp, där företagets

omsättningstillgångar oftast är högre än de kortsiktiga skulderna. Följande leder till att

bindningen av rörelsekapital inom företag oftast är positiv. Att mäta nettosumman av

rörelsekapitalet ses som ett användbart mått av företagets rörliga tillgångar och skulder.
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2.1.2. Ständigt pågående aktiviteter i rörelsekapitalet

Det pågår ständigt aktiviteter i företagets rörelsekapital och mängden rörelsekapital fluktuerar

utifrån nivån av aktiviteter. Det finns dessutom en nära relation mellan försäljning och

förändringar i omsättningstillgångar och kortfristiga skulder (Sharma 2009).

Ribeiro de Almeida & Eid (2014) beskriver att eftersom det finns en nära relation dem

emellan bör alla aspekter inom rörelsekapital beaktas gemensamt. Företagets försäljning

påverkas av riktlinjer på bland annat krediter och varulager. Dessa aspekter innebär att

rörelsekapitalet är betydelsefull för företagets lönsamhet och risk, och därmed företagets

värde. Detta bidrar till att ett effektivt rörelsekapital är relevant för alla företag. Eftersom

rörelsekapitalet berör alla företag leder detta enligt Ding et al. (2013) till att det krävs en

skicklig hantering av rörelsekapitalet för att hitta den perfekta balansen av rörelsekapitalet

som maximerar nyttan.

En studie av Baños-Caballero & García-Teruels (2013) visar att det finns både fördelar och

nackdelar med högre och lägre nivåer på rörelsekapitalet. En högre nivå på rörelsekapitalet

kan leda till positiv påverkan av företagets resultat. Framförallt finns två skäl till detta. Det

första skälet är en ökning av företagets försäljning och det andra skälet är att företagen kan få

betydande rabatter för tidiga inbetalningar av leverantörsskulder. Dock innebär även ett högre

rörelsekapital kostnader. En anledning till att kostnaderna ökar kan vara rörelsekapitalets

finansiering, då finansieringen kan leda till högre räntekostnader och en ökad kreditrisk. Att

hålla lager tillgängliga kan ytterligare bidra till ökade kostnader, hyrorna tenderar att stiga och

även andra avgifter tillkommer som är kopplade till ett ökat lager.

2.2.1. Kassaflödet

Kassaflödet, det vill säga flödet av likviditet, som lämnar företaget bör matchas av ett minst

lika rikligt inflöde av likviditet. Korta perioder av obalanser som ökar och minskar

kassaflödet kan förekomma, men ett underskott bör endast finnas under en begränsad period.

Detta för att undvika underskott i kassan som så småningom kan leda företaget till konkurs

(Greve 2003).

Ett företags kassaflöde mäts utifrån förändringen av rörelsekapitalet och inte av storleken på

rörelsekapitalet. En ökning av rörelsekapitalet innebär ett försämrat kassaflöde och en

minskning av rörelsekapitalet innebär ett förbättrat kassaflöde (Brealey et al. 2012).

En studie av Kroes & Manikas (2014) beskriver att hanteringen av kassaflödet är ett

betydandefullt inslag av företags operativa strategi. Justeringar av företagets kassaflöde har

därför en betydelsefull påverkan av företagets kapacitet och möjligheter. Kassaflöde från
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rörelsekapitalet kan påverkas genom förändringar på tre sätt. Tiden som företagets varulager

binds upp kan förändras, tiden från att varorna säljs till dess att kunden betalar kan förändras

och tiden det tar för företaget att betala sin leverantörsskuld kan förändras.

2.2.2. Kassaflödescykeln

Ett populärt mått för värdet på företagets rörelsekapital utgörs av kassaflödescykeln (Deloof

2003). Detta mått beskriver Kroes & Manikas (2014) som den tid det tar från att utbetalningen

av råvarorna sker tills dess att företaget erhåller kundens inbetalning från försäljningen.

Kombinationen av dessa tre kassaflödesmått ger därefter en övergripande indikation på

företagets kassa.

Enligt Baños-Caballero et al. (2011) behandlar kassaflödescykeln hanteringen av

kundfordringar plus lager minus leverantörsskulder. En kortare kassaflödescykel innebär en

aggressivare styrning av rörelsekapitalet, vilket associeras med en högre lönsamhet, men

också med en högre risk. Varje del i kassaflödescykeln kan beräknas för sig, men det är

väsentligt att beräkna alla delar samtidigt eftersom de påverkar varandra och företagets värde

och lönsamhet.

Om företaget har egen produktion påverkas dessutom bindningen av rörelsekapital efter

tiden som produktionsprocessen pågår. Desto längre tid produktionsprocessen pågår desto

längre kassaflödescykel eftersom mer kapital binds upp i varulager (Brealey et al. 2012).

En längre kassaflödescykel kan i vissa fall leda till ökad försäljning och högre lönsamhet.

Det kan dock vara så att kostnaderna av att investera i ett utökat rörelsekapital överstiger

fördelarna av det större rörelsekapitalet, vilket i så fall påverkar lönsamheten i motsatt

riktning (Deloof 2013). Egentligen kan det enligt Garcı´a-Teruel & Martı´nez-Solano (2007)

förklaras som att de beslut som tas angående hur mycket som investeras i rörelsekapitalet

speglar företagets kassaflödescykel. Kassaflödescykeln ses som en nyckelfaktor i styrningen

av företagets rörelsekapital.

2.3.1. Motiv och värde med WCM

De flesta företag har avsevärda summor bundna i sitt rörelsekapital. Detta leder till att WCM,

styrningen av företagets rörelsekapital, har en betydande roll för företagets lönsamhet. WCM

är även ett betydelsefullt element för företagets finansiella styrning (Deloof 2003). Eftersom

företagens disponering av rörelsekapitalet har en betydelsefull inverkan på företagets

lönsamhet, medför detta att den ekonomiskt ansvarige spenderar en väsentlig del av sin

arbetstid med att besluta om hur omsättningstillgångar och kortsiktiga skulder ska fördelas.
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Detta innebär att det pågår ett kontinuerligt arbete inom WCM för att investera i

rörelsekapitalet på ett sätt som ger den främsta avkastningen. Målet med WCM innebär

därmed att uppnå ett så optimalt rörelsekapital som möjligt (Arunkumar & Radharamanan

2012). För att uppnå detta mål innebär det att hålla en balansgång av investeringar i

rörelsekapitalet utifrån lönsamhet och risk. Beslut att minska rörelsekapitalet tenderar att öka

företagens kassaflöde och lönsamhet, men också risken. Tvärsemot tenderar beslut som

fokuserar på riskreducering minska potentiella vinstmöjligheter (Garcı´a-Teruel & Martı´nez-

Solano 2007). En justering av rörelsekapitalet bör dock noga ses över. Företag bör ändra och

anpassa sitt rörelsekapital endast om fördelarna av förändringen överstiger kostnaderna av

förändringen (Baños-Caballero & García-Teruels 2013).

Ett omåttligt rörelsekapital och felaktiga beslut i samband med WCM leder enligt Arunkumar

& Radharamanan (2012) till att resurserna utnyttjas ineffektivt och bidrar dessutom till

störningar i företagets flöde av likviditet, affärer och lönsamhet. Liknande åsikter har

Alavinasab & Davoudi (2013) som menar att en ledning som inte har förmågan att styra

rörelsekapitalet, vilket innebär att det tas fel beslut, kan leda företaget i konkurs. Det är därför

betydelsefullt med insikt om den nivå på rörelsekapitalet som krävs för att nå optimal

lönsamhet. En av den ekonomiansvariges största utmaningar är därför att lyckas att få grepp

på rörelsekapitalet. Ofta är detta en av de största utmaningarna som den ekonomiansvarige

möter, då WCM spelar en betydelsefull roll i företags upprätthållande och utveckling. Baños-

Caballero & García-Teruels studie från 2013 beskriver dock att det kan uppstå oförutsedda

händelser inom WCM som är svåra att påverka. Oförutsedda förändringar i omgivningen kan

leda till väsentliga förändringar av rörelsekapitalet och påverka företagets WCM. Det kan

finnas flera skäl till dessa förändringar, exempelvis omställningar i penningpolitiken, andelen

affärskontakters konkurser och osäkra kundfordringar. Allt detta kan hindra WCM från att nå

de uppsatta målen

2.3.2. Optimering av rörelsekapital

Flera studier angående rörelsekapitalet och dess påverkan på resultatet visar på ett linjärt

samband mellan företags investeringar i rörelsekapital och dess lönsamhet (Deloof  2003;

Ribeiro de Almeida & Eid 2013; Alavinasab & Davoudi 2013). Dessa studier tar dock inte

hänsyn till risken för minskad försäljning och avbrott i produktionen, vilket är exempel på

konsekvenser som kan uppkomma vid låga nivåer av rörelsekapital. Baños-Caballero et al.

(2011) menar att även om WCM till största delen har positiva effekter på företagets värde och
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lönsamhet så ökar även risken för negativa effekter i takt med att WCM ökar. Företagens

lönsamhet stiger vid en minskning av rörelsekapitalet tills dess att en viss rörelsekapitalnivå

nås. Vid denna nivå kompenserar inte den finansiella lönsamheten de risker och kostnader

som kan uppkomma. På motsvarande sätt relateras ett för lågt rörelsekapital med högre

lönsamhet i samband med ökade investeringar i rörelsekapitalet upp till en viss

rörelsekapitalnivå. Därefter försämras lönsamheten eftersom de fördelar ökningen av

rörelsekapitalet medför inte kompenserar de ökade finansiella kostnaderna. Företagen kan

därmed sträva efter att nå en optimal rörelsekapitalnivå som balanserar kostnader och fördelar

och maximerar lönsamheten. Studiens resultat indikerar att relationen mellan investeringar i

rörelsekapital och lönsamheten är positiv vid låga nivåer av rörelsekapital och negativ vid

höga nivåer. Detta betyder att såväl låga som höga nivåer av rörelsekapital är associerade med

en lägre lönsamhet. Relationen mellan ett företags lönsamhet kan därmed beskrivas som

konkav snarare än linjär. Den optimala nivån på rörelsekapitalet styrs utifrån företagens

förutsättningar och ekonomiska begränsningar.

2.3.3. Negativa effekter som kan uppstå i samband med WCM

Relationen av företags investeringar i rörelsekapital och lönsamhet är snarare konkav än

linjär, vilket leder till att det finns risker med rörelsekapitalet. Risker med ett minskat

rörelsekapital kan leda till negativa effekter som exempelvis minskad försäljning

och produktionsstörningar (Baños-Caballero et al. 2011). Därför menar Baños-Caballero &

García-Teruel (2013) att minskningar av rörelsekapitalet även kan innebära en minskning av

resultatet. En lägre nivå på rörelsekapital innebär ofta bland annat mindre lager och kortare

handelskrediter. Lägre nivåer av varulager kan enligt Kieschnick et al. (2013) leda till sämre

kundservice, då ett litet lager av varor lätt leder till att varor för försäljning tenderar att ta slut

och bidrar till minskad försäljning. Finns inte varor till hands leder detta ofta till

kundförluster, vilket påverkar både den löpande försäljningen, men kan även leda till minskad

försäljning i framtiden. Baños-Caballeros et al. (2011, 2014) beskriver andra negativa effekter

som kan härledas till ett minskat varulager som att kostnaden för varorna har en tendens att

öka, samt att varorna lätt fluktuerar i pris. Detta kan bland annat härledas till högre

produktionskostnader på grund av produktionsstörningar vid mindre lagerhållning.

Minskade handelskrediter som ofta följer i spåren av WCM kan av flera orsaker medföra

försämrad asymmetri mellan köpare och säljare. Förkortade handelskrediter innebär ofta att

köparen inte har någon chans att kontrollera produkter och kvalitet före betalning. Andra

negativa effekter är att försäljningen, utifrån den förkortade handelskrediten, har en tendens
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att minska i lågkonjunkturer och perioder med låg efterfrågan. Dessutom kan tidigare nämnda

negativa effekter bidra till att leverantör- och kundrelationer försämras och skadas.

Leverantör- och kundrelationer är ofta långsiktiga relationer där förtroendet dem emellan har

betydelsefull inverkan för framtida affärer. Förkortade handelskrediter innebär även att

företag kan gå miste om betydelsefulla intäkter, då investeringen i kortsiktiga handelskrediter

ger bättre avkastning än marknadsnoterade värdepapper. Den bättre avkastningen beror på att

köparen betalar högre ränta för den beviljade handelskrediten än den marknadsmässiga

räntan. Lägre investeringar i rörelsekapitalet medför även ofta förlängda krediter till

leverantörer, vilket i sin tur kan leda till att de betydande rabatterna som ofta sker vid tidiga

inbetalningar kan gå förlorade (Baños-Caballeros et al. 2011, 2014). De negativa effekter som

kan uppstå medför därmed en balansgång av rörelsekapitalet för att på bästa sätt uppnå målet

med ett optimalt rörelsekapital (Pedro Juan Garcı´a-Teruel & Pedro Martı´nez-Solano 2007)  .

2.4. Samverkan och dess funktion inom WCM

Att samverka kan definieras som att interagera, organisera och utföra aktiviteter utifrån ett

speciellt syfte. Samverkan för att uppnå ett syfte sker i alla typer av verksamheter. En

företagsledning utgår ofta utifrån vad de vill uppnå med samverkan, det vill säga vilket mål

som ska uppnås. För att nå uppsatta mål kan det vara nödvändigt att samverka mellan olika

parter för att komma fram till sådant som kan vara svårt att uppnå på egen hand (Lindberg

2009).

En studie av Plowman & Mardle från 2008 visar att mål och resultat inom WCM skulle

kunna förbättras med ökad samverkan inom organisationen. Kommunikationen mellan

finansieringsansvarig och de som bland annat arbetar mot kund har behov av att anpassas på

ett bra sätt. Det är betydelsefullt att det sker en gynnsam kommunikation mellan de som

arbetar med finansieringen och de som arbetar i den operativa verksamheten och möter

kundernas reaktioner på inträffade händelser. Detta då gynnsam kommunikation kan förhindra

negativa effekter och problem som kan uppstå. Annars kan det dessutom innebära att de som

arbetar närmast kunderna inte har någon möjlighet att påverka negativa effekter som kan

inträffa, men det är ändå oftast de som får motta kundernas kritik när fel och problem

inträffar. För att uppnå framgång med rörelsekapitalet och kassaflödet förespråkas bland annat

framgångsfaktorer som att integrera ledare och övrig personal att samverka och utvecklas

tillsammans. Detta innebär att säkra att alla får insikt om hur arbetet går till och hur arbetet

gemensamt kan drivas för att förbättra rörelsekapitalet och nivån på kassaflödet.

Syftet för den finansiellt ansvariga innebär följaktligen att hitta en väg för att engagera och
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samverka med andra. Dessutom bör passande verktyg som kan förbättra rörelsekapitalet och

ställningen på företaget tas fram (Plowman & Mardle 2008).

2.5.1. Beslut

Beslut kan definieras som val av agerande utifrån givna alternativ, där syftet med beslut är att

sträva mot något slags mål (Eklund & Fältsjö 2013). Inom alla enheter och i alla företag tas

beslut, vilket enligt Bruzelius & Skärvad (2011) innebär att beslutsfattandet går som en röd

tråd genom hela företaget. Denna kedja av beslut leder till att det krävs beslut inför varje

handlande och dessa beslut avgör därefter hur verksamheten och dess medarbetare disponerar

sina resurser för att nå uppställda mål. Beslut bör dock ske utifrån en rationell grund då de

styr företagets inre och yttre effektivitet. Rationella beslutsprocesser inleds med att definiera

problemet. Sedan följs detta av att fastställa det mål som ska uppfyllas. Därefter utveckla de

handlingsalternativ som ska leda till måluppfyllelse, för att sedan utvärdera och bedöma

konsekvenserna av handlingsalternativen. Utifrån detta välja det handlingsalternativ som

uppfyller målet på bäst sätt. Slutligen genomföra och följa upp det handlingsalternativ som

valts (Bruzelius & Skärvad 2011).

I klassiskt ekonomiska strategier är bakgrunden till beslutsfattande en strävan efter att

optimera värde och maximera nyttan. Beslut bör därmed tas av personer som tilldelats

befogenhet och ansvar för att ta beslut i en organisation eller ett företag (Parnell, G. Bresnick,

T. Tani, S & Johnson, E. 2013; Baraldi 2013).

Lui et al. (2013) studie beskriver att ingen beslutsfattare kan ha all nödvändig kunskap om

de processer som ingår för att fatta effektiva beslut. Därför kan det behövas ett

kunskapsbaserat beslutssystem för att fatta bra beslut. Detta bör användas som ett effektivt

verktyg anpassat både för nybörjare och erfarna beslutsfattare. Effektiva kunskapsflöden och

kunskapsdelning bör leda beslutsfattarna att fatta bra beslut och därmed undvika slöseri med

resurser. Målet enligt Baraldi (2013) är att fatta rationella beslut utifrån bästa möjliga

kunskap och underlag. Olika kunskap och kriterier bör dock beaktas beroende på

företagsinriktning.

2.5.2. Centraliserade och decentraliserade beslut

När all makt och alla beslut har spridits ut till många individer förklarar Mintzberg (1979) att

beslutsfattandet är decentraliserat. Om däremot all makt och alla beslut tas utifrån en punkt

kallas den för centraliserad och med “en punkt” menas det att makt och beslut styrs utifrån en
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ensam beslutsfattare. Centralisering och decentralisering ska inte ses som absoluta, utan som

två ändpunkter av en sammanhängande enhet.

När beslut och makt från högsta ledningen flyttas neråt i organisationen till mellanchefer

eller till och med till personer i den operativa kärnan så kallas detta vertikal decentralisering.

Delas makt och beslut ut till en person ute i den yttersta operativa verksamheten ses det som

horisontell decentralisering. Det ultimata scenariot av decentralisering inträffar när all makt

flyttas ner i organisationen och beslut tas av det yttersta ledets förman. Horisontell

centralisering ses på motsatt sätt som att en erfaren chef högst upp i hierarkin ensam skulle stå

för alla beslut och därmed inneha all makt (Mintzberg 1979).

Beslutsfattandet kan därför bestå av flera riktningar som vertikala, horisontella eller utifrån

nav-och eker. Beslutsfattande enligt nav och eker innebär att navet är ett centrum för utbyte

av kunskapsflöde och kunskapsdelning i flera riktningar (Liu et al. 2013).

Fördelar vid centralisering är enligt industrisamhällets företagsledare administrativa

skalfördelar och eliminering av onödigt dubbelarbete. Motivet med att istället decentralisera

skulle vara att ge större möjligheter till snabba förändringar då enskilda medarbetare i den

operativa verksamheten har möjlighet att fatta egna beslut. Genom decentralisering ges även

möjligheten att korta ledtider, vilket medför att ledningen ges mer tid för att fokusera på

verksamhetens övergripande beslut (Lind & Skärvad 1997).

Ansvaret för WCM associeras oftast som den finansieringsansvariges skyldighet

enligt Plowman & Mardle studie från 2008, däremot bör ansvaret för rörelsekapitalet spridas

ut i organisationen för att kunna förbättras. Studien visar även att det pågående arbetet med

rörelsekapitalet framförallt bör påverkas av personal ute i verksamheten, där decentralisering

är en av nycklarna till finansiell framgång. Även Merville & Travis studie från 1972 visar att

investeringar i rörelsekapitalet har behov av att decentraliseras och bedömas på ett

övergripande plan i företaget.

2.5.3. Beslutsfattande i tillverkande företag

Chefer inom tillverkande företag hanterar beslutsfattande då ett investeringsalternativ ska

väljas, enligt en studie av Frank et al. (2013). Studien beskriver vidare att det är tre väsentliga

faktorer som måste beaktas för beslutsfattande i investeringsalternativ. Det första är den

strategiska fördelen som investeringen kan ge till företaget i form av långsiktig

konkurrenskraft. Den andra faktorn berör kundperspektivet och påverkan på interna och

externa kunder. Denna faktor ska relateras till investering och egenskaper som berör produkt-

och tjänstekvalitet. Det tredje alternativet handlar om den ekonomiska vinsten, vilket innebär
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de övergripande ekonomiska fördelar som investeringen medför. Dessa tre kriterier är i hög

grad omfattande och även om det finns andra faktorer som skulle kunna utvärderas, anses

dessa tre faktorer vara grundläggande för beslut till investeringsalternativ.

En studie av Liu et al. (2013) beskriver att företag som är komplexa och med långa kedjor av

aktiviteter leder till att beslutsfattandet blir suddigare på grund av svårigheten att se igenom

den komplexitet och de osäkerheter de ställs inför. Detta innebär att dessa beslutsfattare ställs

inför mer komplicerade situationer för att hitta optimala lösningar på beslutsproblem.

Tillverkande företag är ett exempel på företagskategori som är komplexa, vilket medför

många utmaningar för att göra sunda affärsbeslut. Omfattningen och komplexiteten som kan

härledas till flödeskedjan i ett tillverkande företag bidrar därför till ett omfattande

rörelsekapital. De beslut som måste fattas sträcker sig från råvaruingångar genom

flödeskedjan fram till färdig produkt. Detta innebär att de aktörer som är inblandade kan bestå

av både inflytelserika eller mindre tongivande parter. Eftersom inblandningen av aktörer i

flödeskedjan är bred, allt ifrån materialleverantörer, tillverkare, distributörer, produkt

återförsäljare till slutkunder kommer prioriteringar och motstridiga intressen påverka de

beslut som fattas. Denna komplexitet av aktiviteter i rörelsekapitalet leder till att olika typer

av beslut måste tas vid olika tidpunkter och leder därmed till ett behov av olika

beslutsprocesser eller till och med flera beslutsprocesser (Liu et al.201.
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3. Metod

I denna del av studien presenteras metodval, tillvägagångssätt för datainsamling, samt hur

data har analyserats.

Metoden är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap (Holme &

Solvang, 2008). Metoden är också ett arbetssätt för att samla in empiri. För att uppfylla syftet

med att undersöka vilka negativa effekter som uppstår i svenska tillverkande företag i

samband med WCM har en kvantitativ undersökning som kan utläsas i siffror valts.

Undersökningen syftar dessutom till att kontrollera om de negativa effekterna kan minskas

genom ökad samverkan. Valet av en kvantitativ undersökning baseras på att författarna vill ha

en metod som undersöker relativt få nyanser men sträcker sig över många enheter. Det är

lättare att dra generella slutsatser då ett högre antal respondenter medverkar i undersökningen.

En kvantitativ metod standardiserar informationen och gör den lätt att behandla med hjälp av

statistikprogram (Jacobsen, 2002). Det går också att säga mycket om variationer och samband

mellan olika förhållanden och det går att hålla en distans till dem som undersöks. En

kvalitativ metod lämpar sig bättre om undersökningen syftar till att gå på djupet och få fram

många nyanser samt är känslig för oväntade förhållanden vilket kräver att undersökningen

koncentreras till ett fåtal enheter. Analysen av resultatet som enligt Burell och Kylén (2003)

är till för att tolka underlaget och ge oss en helhetsbild görs sedan kvalitativt.

Primärdata är data som samlas in enbart till den undersökning som forskaren arbetar med vid

tillfället. Empiri i form av enkätundersökningen som författarna använder sig av är

primärdata. Dessa data kan även bestå av intervjuer och observationer som används till den

studie som forskaren för tillfället arbetar med (Bryman och Bell 2011). Sekundärdata är data

som ursprungligen samlats in för ett annat syfte (Cooper och Emory 1995). De vetenskapliga

artiklar och den övriga litteratur som har använts i denna uppsats är sekundärdata. Jacobsen

(2002) menar att när det gäller sekundärdata måste användaren vara kritisk vid urvalet av

källor till dessa data. Det måste framgå var uppgifterna kommer ifrån och vem som samlat in

dem. Om primärdata och sekundärdata utnyttjas tillsammans kan de kontrollera och stödja

varandra och därigenom styrka de resultat som kommer fram.

Eftersom författarna inte hade all kunskap om vissa frågor utan utgått från resultatet från

undersökningen och dragit slutsatser, har det i vissa delar använts en induktiv metod. I denna
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metod drar forskarna enligt Ghari & Grönhaug (2010) generella slutsatser från empirin, vilket

är något som är vanligare vid kvalitativa metoder. För att hitta eventuella samband mellan

negativa effekter och graden av samverkan har dessa svar från undersökningen samkörts.

Sambandet mellan negativa effekter samt var beslut gällande WCM fattas har också

undersökts. I analysen dras slutsatser utifrån resultaten som framkommit. Vid induktiva

slutsatser kan det inte med 100 procents säkerhet sägas att slutsatserna som framkommit är de

rätta, då även slutsatser baserade på hundratals undersökta kan bli fel. I undersökningen

används också en deduktiv metod, där det övergripande målet är att testa eller bekräfta en

teori (Welman & Kruger, 2001). Undersökningen i denna uppsats syftar till att kontrollera om

resultaten i studien stämmer med de teorier författarna funnit och vill pröva. Frågorna är fasta

och svaralternativen givna, vilket medför att respondentens svar är begränsade till de

alternativ som ges. Kritiken mot en deduktiv metod är enligt Jacobsen (2002) att den leder till

att forskaren enbart letar efter den information som denne finner relevant och som ger stöd åt

de förväntningar som fanns när undersökningen inleddes. Fördelen är att forskaren tvingas att

tydligt formulera sina förutsättningar i fråga om vilken information som är relevant.

3.1 Urval

Mailadresser till enkätundersökningen hämtades via Företagskontakt.se. För att kunna

korrelera empirin med syftet valdes tillverkande aktiebolag verksamma i Sverige med privata

svenska eller utländska ägare. I urvalet till denna undersökning valdes företag som har mer än

200 anställda och en omsättning på mer än 500.000 kronor. Valet med större, tillverkande

företag gjordes då dessa företag har fler möjligheter att påverka rörelsekapitalet än övriga

företag. Liu et al. (2013) menar att tillverkande företag består av en längre flödeskedja med

fler faktorer inblandade och därmed ett mer omfattande rörelsekapital. De i undersökningen

valda företagen har ett omfattande rörelsekapital på grund av ett betydande lager, fler

leverantörsfakturor och bättre förhandlingsläge gentemot leverantörer.

När samtliga ovanstående kriterier markerats i urvalet på Företagskontakt.se visade det sig

att antalet adresser till företag som stämde in på dessa kriterier var 267 stycken. Då antalet

adresser inte blev fler gjordes inget ytterligare urval utan enkätundersökningen skickades ut

till hela denna grupp. Jacobsen (2002) menar att desto större urvalet är, desto mindre blir

också felmarginalen. Stickprov behövde således inte tillämpas vid utskick av undersökningen.

Enkäterna skickades ut till företagens ekonomichefer. Att valet föll på dessa som adressater

var för att WCM enligt Plowman & Mardle (2008) är ett av ekonomichefens ansvarsområden

och att denne har en övergripande syn på hur detta arbete bedrivs i bolaget. Det kan också
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antas att denna målgrupp har ett intresse för de frågeställningar som tas upp i enkäten, varvid

svarsfrekvensen borde öka.

Av de 267 mail som skickades ut var det 10 stycken som kom tillbaka utan att ha nått fram

till mottagaren, varvid 5 stycken skickades åter igen till andra personer än de ursprungliga, då

dessa ej fanns kvar på företaget. Detta betyder att totalt 262 mail tillsammans med enkäten

nådde fram till mottagarna. Enligt Jacobsen 2002 bygger en kvantitativ metod på en hög

svarsfrekvens för att tillförlitligheten ska bli så bra som möjligt. De svar på

enkätundersökningen som kommer från respondenterna är anonyma, vilket syftar till att bidra

till en högre svarsfrekvens. Genom att beskriva syftet i mailutskicket till respondenterna samt

betona vikten av deras svar räknade vi också med att svarsfrekvensen skulle öka.

3.2 Datainsamling

Undersökningen startade med att en enkät konstruerades och skickades ut till respondenterna.

Enkäten utformades i Survey & Report som är ett program för att kunna skapa enkäter som

finns tillgängligt via Karlstad universitets hemsida kau.se. Valet av Survey & Report gjordes

då programmet passade undersökningens ändamål med att nå ut till ett relativt stort antal

respondenter på ett enkelt sätt samt få en så hög svarsfrekvens som möjligt. Programmet var

enkelt att använda, lätt att lära sig, möjlighet till filtrering fanns och det gick att exportera

rapporter som visar svaren på ett bra sätt. Det fanns också möjlighet att följa svarsfrekvensen

under undersökningens gång samt skicka ut påminnelser till de som inte besvarat enkäten.

Detta gjorde att svarsfrekvensen ökade efter att påminnelserna skickats ut.

För att öka reliabiliteten i undersökningen användes kryssfrågor samt ett filter som lotsade

respondenterna genom frågorna efter de svar de angav. En hög reliabilitet innebär att

undersökningen är tillförlitlig och att samma resultat och slutsatser skulle uppkomma igen om

undersökningen upprepades (Burell & Kylén 2013). Validitet innebär enligt Ekengren och

Hinnfors (2012) att det finns en god överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och de

operationella indikatorerna. De kallar detta led i uppsatsen som binder samman teorin och

empirin för operationalisering. För att öka validiteten i undersökningen beskrevs syftet med

enkäten i mailet till respondenterna.

Enkäten bestod av totalt tretton kryssfrågor med ett filter som styrde respondenten genom

enkäten så att det, beroende på svaren, blev olika väg genom frågorna. Enkätfrågorna och

svaren till dessa ligger som en bilaga till denna uppsats. Tanken med enkäten var att den

skulle vara enkel, ha ett enkelt språk och inte ta för lång tid att besvara, detta för att

svarsfrekvensen skulle bli så hög som möjligt (Emery & Cooper, 1995). Stor vikt har därför
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lagts vid att göra frågorna enkla och snabba att besvara och detta är också orsaken till att

kryssfrågor valts. En annan fördel med kryssfrågor är att det blir lättare att sammanställa

svaren. Nackdelen med kryssfrågor är att de inte ger utrymme för andra svar som skulle

kunna vara aktuella.

Innan enkäten skickades ut sändes frågorna till en ekonom på ett större företag samt

handledare för synpunkter. Detta gjordes för att säkerställa att frågorna var relevanta och

förståeliga. Utifrån de synpunkter som inkom från dessa personer justerades sedan frågorna.

Enkätundersökningen skickades ut till respondenterna som ett mail med en länk att klicka på

för att komma till enkäten. Respondenterna fick åtta dagar på sig att svara och sedan

skickades en påminnelse ut där respondenterna fick ytterligare några dagar på sig att besvara

enkäten. Den sista svarsdagen skickades en sista påminnelse ut för att erhålla så många svar

som möjligt.

Valet med mailenkät istället för postenkät gjordes med tanke på att detta går snabbare, vilket

är utav speciell vikt vid påminnelser. Dessutom kommer de flesta respondenter åt sin mail

oavsett om de befinner sig på sin ordinarie arbetsplats eller inte. Nackdelen med mailutskick

är att mail lättare kan glömmas bort och att påminnelsemail kan upplevas som jobbiga. Det

finns också en risk för att de mailadresser som undersökningen skickas till är felaktiga.

3.3  Databearbetning

Totalt erhölls 102 svar från enkätundersökningen vilket betyder att studien har en

svarsfrekvens på 38,2% av populationen. De svar som erhölls från undersökningen

sammanställdes sedan i Survey & Report. Ett par frågor från undersökningen där svaren från

dessa frågor var speciellt intressanta att undersöka sammanställdes i statistikprogrammet

SPSS med hjälp av ett Mann-Whitney test.

Mann-Whitney test (MW) är ett statistiskt test som används för att utföra beräkningar. De

statistiska beräkningarna i MW innebär att jämföra korrelationer och skillnader mellan två

oberoende grupper (Field 2013). MW kan användas för att testa ett grundpåstående, en

nollhypotes, vilket innebär att två populationer har lika fördelningsfunktioner. Detta ska

resultatet från testet antingen ge stöd åt eller förkasta. Den alternativa hypotesen är att de två

fördelningsfunktionerna skiljer sig. Testet passar bra när det finns intresse av att jämföra två

grupper och är därmed relevant för vår studie. Detta test användes i vår undersökning för att

se om det fanns skillnader på negativa effekter utifrån graden av samverkan. Signifikansnivån

i testet är 0,05. Signifikansnivån innebär risken att göra bort sig, i detta fall 5 %, och därmed

förkasta nollhypotesen av misstag (Field 2013; Lind et al. 2001). Författarna använde sig även
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av ett MW test för att undersöka om det uppkom någon skillnad mellan vem som initierar ett

beslut till en rörelsekapitalåtgärd och dess inverkan på negativa effekter. I detta fall fanns det

inte möjlighet att testa nollhypotesen eftersom det fanns flera alternativ till vem som initierade

en rörelsekapitalåtgärd. Däremot kunde relevanta skillnader som var av intresse för studien

utläsas även från detta resultat.

3.4. Risk och trovärdighet

Antalet respondenter som svarade på enkäten var 102 stycken och eftersom undersökningens

trovärdighet ökar då antal svar ökar bidrar detta antal till en högre trovärdighet (Lind et al.

2011). En risk med enkätundersökningar är däremot att en andel respondenter inte svarar på

enkäten. Svarsfrekvensen av undersökningen var 38,2 procent, vilket innebär att 61,8% inte

svarade. Det kan vara så att de som inte besvarat enkäten skulle svarat på ett annat sätt än de

som deltagit i undersökningen. En del av dem som valt att inte svara skulle också kunna vara

företag som inte arbetar med WCM, vilket i så fall påverkar undersökningens resultat och

trovärdighet.

Enkätundersökningen besvarades av företagens ekonomichefer, vilket kan ha påverkat

svaren som erhölls. Det kan antas att dessa har ett intresse för WCM eftersom detta enligt

Plowman & Mardle (2008) ingår i deras ansvarsområde. Ekonomichefen kan i vissa fall dock

vara långt från verksamheten där de negativa effekterna av WCM märks och kan därför ha

svårt att fånga upp dessa. Det kan också vara så att ekonomicheferna framförallt ser till att

minska rörelsekapitalbindningen och därmed frigöra likvida medel. Det är möjligt att de då

förbiser de negativa effekter som kan uppstå och heller inte synliggör dessa.

En annan riskfaktor vid enkätundersökningar med givna svarsval kan vara att undersökaren

i förväg definierar vad som är relevant att besvara och att det inte finns utrymme för

upplysningar om sådant som inte finns med i enkäten. Eftersom frågorna i enkäten nästan

enbart bestod av på förhand givna svarsval innebar detta att respondenterna inte själva hade

möjlighet att skriva fria svar på frågorna. Här ser författarna att det finns möjligheter att

enkätsvaren sett annorlunda ut om det istället hade varit öppna svar. Detta kan ha bidragit till

att resultatet från denna undersökning skiljer sig mot om enkäten haft öppna svar. Distansen

mellan undersökare och respondenter, i detta fall via en mailundersökning kan också vara en

risk enligt Jacobsen (2002).
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4.  Resultat

I denna del kommer resultatet från undersökningen att presenteras. Resultatet grundas på de

102 respondenterna som representerar tillverkande företag i den kvantitativa

enkätundersökningen. Även samband mellan olika svar presenteras i denna del.

Avsnittet är uppdelat efter olika kategorier och de mest relevanta resultaten visas i

översiktliga tabeller. De företag som valde att inte besvara frågeenkäten har eliminerats i

resultatet. För ytterligare information finns samtliga frågor och resultat från

enkätundersökningen samt Mann-Whitney testet som en bilaga.

4.1. Tillverkande företags prioritering av WCM

Undersökningen inleddes med att undersöka om företag prioriterar aktivt arbete med WCM.

På den första frågan fick därmed respondenterna besvara hur de prioriterade WCM. Denna

fråga besvarades på en skala mellan ett till fem, där ett innebar ej prioriterad och fem innebar

att WCM ständigt fanns på dagordningen. Fördelningen av dessa svar visas i tabell ett.

Därefter följde en fråga för de som inte prioriterade WCM om varför detta inte prioriterades.

Hela 80 % valde svarsalternativ fyra eller fem. Det var 9 % som valde alternativ tre, vilket

innebar att svarsalternativ 3 till 5 tillsammans blev 88 %. Svarsalternativ två fick 9 % och

endast 3 % svarade att de inte bedriver något arbete alls med WCM. Dessa tre respondenter

menade att detta inte var en prioriterad fråga inom företaget eller att andra områden var högre

prioriterade.

Tabell 1. Resultat av företagens prioritering av WCM
Svarsalternativ Respondenter Procent

1. 3 2,9 %
2. 9 8,8 %
3. 9 8,8 %
4. 38 37,3 %
5. 43 42,2 %

Summa 102 100,0 %

I undersökningen fanns även en fråga om betydelsen av WCM i framtiden. Här visade det sig

att över 90 procent tyckte att hanteringen av WCM var viktig eller mycket viktig även i

framtiden. På denna fråga svarade ingen respondent att hanteringen av WCM är oviktig i

framtiden.
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4.2. Beslut och samverkan i samband med en rörelsekapitalåtgärd

Efter frågorna om vilken prioritet WCM har inom företaget behandlas vem eller vilka som

fattar beslut och hur samverkan ser ut inom WCM. Denna del inleds med att fråga vem som

initierar en minskning av rörelsekapitalet och svaren från denna fråga visas i tabell två.

Dessutom undersöks hur de eller den som initierar och beslutar en rörelsekapitalåtgärd

samverkar med de som arbetar närmast lager, kunder och leverantörer.

Undersökningen visar att det är koncernen som oftast tar initiativ till rörelsekapitalåtgärd och

undersökningen visar att de står för 46 % av alla initiativ. Efter koncernen kommer

ekonomichefen som står för 21 % av alla initiativ. Därefter kommer divisionen tätt följd av

VD. Några respondenter har valt svarsalternativet annat på denna fråga och förklarar att det

ofta är flera inblandade i initiativet till en minskning av rörelsekapitalet. De menade även att

initiativ sker på olika nivåer, både lokalt ansvarig och centralt.

Tabell 2. Resultat över varifrån initiering gällande en minskning av rörelsekapitalet startar
Svarsalternativ Respondenter Procent
Koncern 45 45,5 %
Division 14 14,1 %
VD 13 13,1 %
Ekonomichef 21 21,2 %
Avdelningschef 0 0,0 %
Annan, i så fall vem? 6 6,1 %
Summa 99 100,0 %

Efter frågan om vem som initierar en minskning av rörelsekapitalet följer även en fråga om

samverkan. I denna fråga undersöks vilken nivå av samverkan som förekommer mellan

initiativtagare och de som är lokalt ansvariga för varje enhet, vilket visas i tabell tre. Här

visade det sig att 76 % procent hade valt endera nära samverkan genom hela beslutsprocessen

eller att närmast ansvarig alltid är delaktig. Dessa båda svarsalternativ hade tilldelats

likvärdigt med svar. Därefter kom svarsalternativet samverkan i ringa omfattning och sist kom

svarsalternativet ingen samverkan alls. Ingen samverkan alls visade det sig att endast en

respondent hade valt.

Tabell 3. Resultat för graden av samverkan
Svarsalternativ Respondenter Procent
Nära samverkan genom hela processen 38 38,4 %
Närmast ansvarig är alltid delaktig 37 37,4 %
Samverkan i ringa omfattning 23 23,2 %
Inte alls 1 1,0 %
Summa 99 100,0 %



25

4.3. Syfte och resultat i samband med WCM

Denna del av undersökningen koncentrerar sig främst på orsaker till att genomföra WCM och

då främst en minskning av rörelsekapitalet. Genom frågorna undersöks också hur långt

företag är beredda att sträcka sig för att nå önskat resultat. Dessutom undersöks om det

förväntade resultatet av WCM uppnåtts. Första frågan i denna del undersöker därför det

främsta syftet med att minska rörelsekapitalet. Denna fråga följs sedan av vilka risker

företaget är beredda att ta för att nå en lägre kapitalbindning. En minskning av rörelsekapitalet

har ju framförallt positiva effekter, men desto mer rörelsekapitalet minskas desto större risk

innebär det. Efter frågan om vilka risker företag är beredda att ta i samband med en minskning

av rörelsekapitalet följer sedan en fråga om minskningen gett önskad effekt.

Utifrån det syfte företag har med att minska sitt rörelsekapital, visar resultatet från

undersökningen att det främsta syftet är att frigöra kapital. En klar majoritet på drygt 82 %

väljer att minska rörelsekapitalet av denna anledning. Cirka 57 % av dessa respondenter väljer

att frigöra kapital för att istället kunna investera i annan del av verksamheten med bättre

avkastning. Det är även 25 % av dessa respondenter som väljer att frigöra kapital för att

minska extern finansiering. Därefter är det en markant skillnad ned till svarsalternativen

frigöra lagerytor och risken för inkurans, förbättra räntenettot och minska risken i utestående

fordringar. Dessa svarsalternativ tillsammans med svarsalternativet annat står endast för några

procent var. De som valt svarsalternativet annat som syfte med att minska rörelsekapitalet har

bland annat förklarat motiv som möta covenants, koncernens mål mot banker för att

säkerställa lån och räntenivåer eller att förbättra nyckeltal.

Resultatet visar att nästan 70 % av respondenterna valde låg risk som svarsalternativ.

Därefter är det 26 % som valt en relativt hög risk. De sista procenten har fördelats efter

turordning med svarsalternativen ingen risk och hög risk, där hög risk endast valts av en

respondent.

Angående om företagen anser att önskad effekt uppnåtts med minskningen av

rörelsekapitalet, visar undersökningen att 80 % tycker att resultatet blev som förväntat. Endast

12 % tyckte att det blev lägre än förväntat. Därefter var det ett fåtal som tyckte att det blev

över förväntan, men däremot ingen som tyckte att det blev långt under förväntan.
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4.4. Undersökning om negativa effekter uppstått och vilka dessa är

I undersökningen fick respondenterna svara på frågan om det uppstått några negativa effekter

i samband med en minskning av rörelsekapitalet och detta resultat framgår av tabell fyra. 69

% svarade att det inte uppstått några negativa effekter och 20 % svarade att negativa effekter

uppstått. 11 % hade valt alternativet att de inte visste om det uppstått några negativa effekter.

Tabell 4. Resultat över vilka företag som upplevt negativa effekter i samband med WCM
Svarsalternativ Respondenter Procent
Ja 19 19,6 %
Nej 67 69,1 %
Vet inte 11 11,3 %
Summa 97 100,0 %

Endast de som svarat ja på frågan om det uppstått några negativa effekter fick möjlighet att

besvara frågan om vilka som drabbats av de negativa effekterna. På denna fråga kunde

respondenterna fylla i flera svarsalternativ, vilket medförde att svarsprocenten översteg 100.

Här svarade respondenterna att det var främst produktion och kunder som drabbades.

Produktionen stod för 59 %, kunder för 53 % därefter kom leverantörer på 29 % och 18 %

lager/projekt. Därefter följde en fråga om vilka negativa effekter som uppstått och även här

fanns möjlighet att fylla i flera svarsalternativ och även här översteg svarsprocenten 100. 68

% svarade produktionsstörningar på grund av att material inte fanns på lager. 58 % svarade

missnöjda kunder, varav 11 % var på grund av sämre betalningsvillkor och 47 % för att

produkterna inte fanns i lager. En ökad arbetsbelastning för lagerpersonalen hade kryssats i av

16 % och 5 % hade svarat sämre service från leverantörer. 11 % svarade annan effekt och de

effekter som nämndes var missnöjda leverantörer och sena betalningar.

De som svarat ja på frågan om det uppstått några negativa effekter fick även besvara om de

hade svårighet att förutse dessa effekter innan en minskning av rörelsekapitalet genomfördes.

Det var 74 % som inte tyckte att de negativa effekterna var svåra att förutse. Resterande 26 %

svarade att de tyckte att det var svårt att förutse dessa effekter.

4.5. Påverkan av kunders och leverantörers åsikt

På frågan om hur stor påverkan kunders och leverantörers åsikt har, svarade 45 % att kunder

och leverantörers åsikt har liten påverkan när det gäller minskning av rörelsekapital och 11 %

svarade att det inte hade någon påverkan alls. 38 % ansåg att deras åsikt hade hög påverkan

och 4 % besvarade frågan med att de hade mycket hög påverkan. Svarsalternativet vet inte

valdes av 2 %.
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4.6.1. Sambandet mellan negativa effekter och graden av samverkan

Utifrån resultaten från varje fråga undersöktes därefter samband och orsaker mellan olika

frågor. Detta gjordes i SPSS statistikprogram med hjälp av ett Mann-Whitney test. Här

undersöktes sambandet mellan om det uppstått några negativa effekter med frågan om hur den

som initierar en åtgärd samverkar med de som arbetar närmast lager, kunder och

leverantörer. Som den förklarande variabeln i testet sattes hur den som initierar en

rörelsekapitalåtgärd samverkar med de som arbetar närmast lager, kunder och leverantörer.

Den beroende variabeln, responsvariabeln, visade om några negativa effekter hade uppstått.

Graden av samverkan mättes på en skala mellan ett och fyra, där ett var ingen samverkan alls

och fyra innebar nära samverkan genom hela beslutsprocessen. Valet av en skala med fyra

svarsalternativ gjordes på grund av att respondenterna inte skulle kunna välja ett

mittenalternativ utan tvingas ta ställning. Resultatet visade att de företag där det uppstått

negativa effekter hade ett medelvärde på 2,8 och de där det inte uppstått negativa effekter ett

medelvärde på 3,4.

4.6.2. Sambandet mellan negativa effekter och vem som initierar WCM

Sambandet mellan ifall det uppstått några negativa effekter och vem som initierar arbetet

gällande en minskning av rörelsekapitalet testades också med hjälp av ett Mann-Whitney test.

Detta samband fördelades procentuellt utifrån vilken enhet det startade på och framgår av

tabell fem. Sammanlagt bestod företagen som upptäckt negativa effekter av 22 %. Resultatet

visar att när koncernen initierar arbetet med WCM var det 29 % som svarat att negativa

effekter uppstått och när divisionen initierar arbetet var motsvarande siffra 33 %. När VD

initierar arbetet var det 18 % som svarade att negativa effekter uppstått och motsvarande siffra

för ekonomichefer var 6 %.

Tabell 5. Resultat över korrelationen mellan negativa effekter och var initieringen till en minskning av
rörelsekapitalet startar

Vem initierar arbetet gällande en minskning av
rörelsekapitalet?

Total

Har det uppstått några
negativa effekter?

Koncern Division VD Ekonomichef Annan

Respondenter   Ja 12 4 2 1 0 19 av 86

Procent             Ja 29,3 % 33,3 % 18,2 % 5,6 % 0,0 % 22,1 % av 100 %

Respondenter   Nej 29 8 9 17 4 67 av 86

Procent             Nej 70,7 % 66,7 % 81,8 % 94,4% 100 % 77,9 % av 100 %
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5. Analys

I denna del diskuteras resultatet i relation till framlagda teorier och tidigare forskning.

Resultatet analyseras även i förhållande till de frågeställningar och det syfte som valts

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av WCM och hur dessa effekter

påverkas av beslut och samverkan inom WCM. Utifrån detta syfte har författarna undersökt

hur svenska tillverkande företag samverkar i samband med beslut inom WCM. I studien har

det dessutom undersökts vilka negativa effekter som kan uppstå i samband med WCM.

Undersökningen har även innefattat att kontrollera om det finns något samband mellan

negativa effekter, beslut och grad av samverkan. Detta är vad som diskuteras och besvaras i

detta avsnitt.

5.1. Företags arbete med WCM

Enligt teorin är ett effektivt rörelsekapital relevant för alla företag. Rörelsekapitalet är

betydelsefullt för företagets lönsamhet och risk och därmed dess värde (Almeida & Eid 2014).

Detta stämmer väl överens med undersökningen i svenska tillverkande företag som tydligt

visar att de anser att WCM är en högt prioriterad fråga. Endast tre företag i denna

undersökning svarade att detta inte prioriterats alls. Det främsta syftet med en minskning av

rörelsekapitalet är att frigöra kapital. Undersökningen visar också ett entydigt resultat på att

förväntningarna på WCM uppnåtts. Värdet av att arbeta med WCM anses betydelsefullt även

i framtiden. Detta kan utläsas av undersökningens resultat där hela 93 % svarat att det är

viktigt eller mycket viktigt. Detta kan enligt Deloof (2003) bero på att de flesta företag har

avsevärda summor bundna i sitt rörelsekapital. Dessutom menar Sharma (2009) att

rörelsekapitalet är lättillgängligt och används för att kunna driva den löpande verksamheten.

Här visar resultatet att de svenska tillverkande företag som i nuläget inte alls prioriterar

WCM, däremot anser att de bör arbeta med detta i framtiden. Detta kunde utläsas då alla

företag besvarat frågan om WCM:s betydelse i framtiden, men inget företag hade valt att

WCM inte är viktigt.

5.2. Beslut om initiering samt samverkan inom WCM

I de beslut som sker angående en minskning av rörelsekapitalet visar undersökningen att

initiativ till en minskning oftast kommer uppifrån. Mintzberg (1979) menar att när makt och

beslut sker från högsta ledningen innebär detta att besluten är centraliserade. Inte något
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företag har svarat att avdelningscheferna initierar arbetet med WCM, vilket innebär att dessa

initiativ inte startas i den operativa verksamheten.

Enligt Liu et al, (2013) teori om beslutsfattande i tillverkande företag sträcker sig de beslut

som måste fattas från råvaruingångar genom flödeskedjan fram till färdig produkt. Eftersom

inblandningen i flödeskedjan består av ett stort antal aktörer kommer prioriteringar och

motstridiga intressen påverka de beslut som fattas. Beslutsfattandet kan därför bestå av flera

riktningar som vertikala, horisontella eller utifrån nav-och eker.

Dessutom vill författarna undersöka hur den som initierar en åtgärd inom WCM samverkar

med de som har nära kontakt med kunder, leverantörer och produktion. I denna fråga var

svaren i hög grad entydiga och visar därmed att företag prioriterar samverkan vid beslut av en

rörelsekapitalåtgärd. Plowmans & Mardles studie från 2008 förespråkar att ledare och övrig

personal samverkar och utvecklas tillsammans för att uppnå framgång med rörelsekapitalet

och kassaflödet. Ansvar ska spridas ut i organisationen där decentralisering är en av nycklarna

till finansiell framgång.

Detta stämmer väl överens med de resultat som framkommer i undersökningen. Här framgår

att samverkan mellan den som beslutar om en WCM-åtgärd och de som arbetar på de berörda

avdelningarna sker i hög grad.

När det gäller den risk som företag är benägna att ta i samband med en minskning av

rörelsekapitalet hade 73 % av företagen svarat låg eller ingen risk. Garcı´a-Teruels &

Martı´nez-Solanos (2007) studie visar att investeringar i WCM innebär en balansgång mellan

lönsamhet och risk. Beslut som minskar rörelsekapitalet tenderar att öka företagens kassaflöde

och lönsamhet, men också risken. I undersökningen om svenska tillverkande företag framgår

att företagen prioriterar arbetet med WCM. De är däremot inte beredda att ta några högre

risker i sin strävan att nå en lägre rörelsekapitalbindning.

5.3. Negativa effekter av WCM och dess samband med beslut och samverkan

En minskning av rörelsekapitalet kommer så småningom att uppnå en tröskel som innebär att

WCM därefter kommer att påverka företagets lönsamhet negativt. Detta innebär att ett

minskat rörelsekapital kan leda till negativa effekter Baños-Caballero et al. (2011).

Undersökningen visar att den övervägande delen av företagen menar att det inte uppkommer

några negativa effekter. Av de negativa effekterna som uppstår i samband med en minskning

av rörelsekapitalet är produktionsstörningar och missnöjda kunder de klart övervägande. Detta

stämmer väl överens med Baños-Caballeros et al. (2011) studie.
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Enkätstudien visade på delade meningar om vilken påverkan åsikter från kunder och

leverantörer har. Deras åsikter bör oavsett om företag upplevt negativa effekter eller inte vara

relevanta, eftersom det ofta är inom dessa områden negativa effekter uppstår.

Undersökningen besvarades av företagens ekonomichefer, vilket kan ha påverkat svaren som

erhölls. Ekonomichefen kan i vissa fall vara långt från den operativa verksamheten där de

negativa effekterna av WCM märks och kan därför ha svårt att fånga upp dessa. Det kan

också vara så att ekonomicheferna enbart ser till att minska rörelsekapitalbindningen och

därmed få loss likvida medel. Det finns därmed en möjlighet att dessa inte bryr sig om de

negativa effekter som uppstår och heller inte vill synliggöra dessa. I Plowman & Mardles

studie från 2008 beskrivs att WCM oftast associeras som ekonomichefens skyldighet, däremot

så bör ansvaret för rörelsekapitalet spridas ut i organisationen för att kunna undvika negativa

effekter. Noterbart från enkätundersökningen är att så många som 11 % svarat att de inte vet

om sådana effekter uppstått. Det finns en möjlighet att detta beror på att ekonomicheferna inte

behöver hantera de negativa effekterna då dessa uppstår i produktionen, på säljavdelningen,

lagret och inköp.

I enkätundersökningen har undersökts sambandet mellan vem som är initiativtagare till en

minskning av rörelsekapital och de negativa effekter som kan uppstå. Enligt Liu et al. (2013)

kan ingen beslutsfattare ha all nödvändig kunskap om de processer som ingår för att fatta

effektiva beslut. Effektiva kunskapsflöden och kunskapsdelning bör leda beslutsfattarna att

fatta bra beslut och därmed undvika negativa effekter.

Undersökningen ger stöd för att ju längre bort från den operativa verksamheten beslutet tas

desto fler negativa effekter medför detta. Således gäller också det motsatta att ju närmare

verksamheten beslutet tas desto färre negativa effekter uppstår.

Även sambandet mellan företagets samverkan och negativa effekter har undersökts.

Undersökningen som genomfördes i svenska tillverkande företag visar att de företag som

upplevt negativa effekter hade en lägre grad av samverkan gentemot de som inte upplevt

negativa effekter. Enligt Plowman & Mardle (2008) skulle detta kunna bero på att de negativa

effekterna uppstår i den operativa verksamheten. De menar vidare att en gynnsam

kommunikation mellan de som arbetar med finansieringen och de som arbetar i den operativa

verksamheten är betydelsefull då denna kommunikation kan förhindra negativa effekter.

Detta överensstämmer med resultatet från undersökningen som visar på värdet av samarbete

från ledningen till den operativa verksamheten. Förekommer ingen gynnsam kommunikation
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mellan ledning och den operativa verksamheten visar undersökningen att det oftare uppstår

negativa effekter. Resultatet av undersökningen i svenska tillverkande företag visar att ett

övervägande antal av dessa inte tycker att de negativa effekterna är svåra att förutse. Detta

skulle kunna bero på att graden av samverkan hos de undersökta företagen är hög.
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6. Slutsats

I denna del knyts studiens grundläggande syfte och frågeställningar samman med analysen.

Här presenteras även förslag till vidare forskning.

Det kan konstateras att WCM är en högt prioriterad fråga för svenska tillverkande företag. De

flesta av dessa företag anser att WCM ständigt finns på dagordningen och främsta avsikten

med en minskning av rörelsekapitalet är att frigöra kapital.

Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av WCM och hur dessa effekter

påverkas utifrån hanteringen av WCM. Från studiens resultat visas ett entydigt resultat på att

de ställda förväntningarna av WCM i svenska tillverkande företag uppnåtts.

Författarna ville också undersöka hur negativa effekter i samband med WCM påverkas av

beslut och samverkan. Det visar sig att flertalet företag inte upplevt att negativa effekter

uppstått i samband med WCM. Studien visar även att initiativ till de flesta beslut om åtgärder

inom WCM är centraliserade och att dessa beslut oftast fattas på koncernnivå. Det framgår att

initiativ till beslut av en minskning av rörelsekapitalet sällan startas i den operativa

verksamheten. Däremot ger studien stöd för att ju längre bort från den operativa verksamheten

besluten tas desto fler negativa effekter medför detta. Resultatet visar att de negativa effekter

som uppstått inträffar främst i produktion och gentemot kunder.

Merparten av ekonomicheferna som tillfrågades i undersökningen menade att inga negativa

effekter uppstått och det fanns även de som svarade att de inte visste om sådana effekter

uppstått. I framförallt de fall då inte ekonomicheferna visste om negativa effekter uppstått,

kan det utifrån studien utläsas att det finns brister i samverkan och kommunikationen inom

verksamheten. Det är främst den operativa verksamhetens personal som får motta kritik och

lösa problemen när dessa uppkommer, men undersökningen visar att denna information

däremot inte alltid kommer till administrationens kännedom. Om även respondenter från den

operativa verksamheten hade tillfrågats finns det möjlighet att fler sådana effekter

framkommit. Resultatet från studien visar ändå att det förekommer en hög grad av samverkan

i arbetet med WCM. Det har även framkommit att ökad samverkan mellan ledning och den

operativa verksamheten minskar negativa effekter i samband med WCM.

Sammanfattningsvis visar resultatet från studien att negativa effekter motverkas när WCM

integreras med den operativa verksamheten i samband med de beslut som tas. Dessutom visar

studien att samverkan, vilket prioriteras högt i svenska tillverkande företag, har en positiv
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inverkan på WCM i samband med en minskning av rörelsekapitalet. De flesta tillverkande

företag har ett omfattande rörelsekapital och dessa företag anser att WCM kommer att vara en

väsentlig del i verksamheten även i framtiden.

6.1. Förslag till vidare forskning

Under tiden som arbetet med undersökningen pågått har författarna kommit fram till fler

förslag som skulle kunna leda till vidare forskning inom området. Det har i undersökningen

framkommit att svenska tillverkande företag har en hög prioritering av WCM. Därför skulle

det vara av intresse att ytterligare utveckla detta område. Det skulle exempelvis vara

intressant att se om det finns skillnader mellan stora och mindre företags arbete med WCM

och då speciellt vad gäller beslut och samverkan, samt de effekter detta arbete medför Här ser

vi ytterligare dimensioner att forska på inom detta område. En annan intressant fråga är om

företagens arbete med WCM och dess effekter skiljer sig åt inom olika industrigrenar

eftersom rörelsekapitalet ser olika ut inom olika industrier.

I undersökningen har det framkommit att beslut gällande WCM ofta är centraliserade.

Däremot kan beslutsfattare i tillverkande företag dock inte ha all nödvändig kunskap för att

kunna fatta effektiva beslut. Detta beror framförallt på att dessa företag har ett omfattande

rörelsekapital, är komplexa och har långa flödeskedjor. Därför skulle det vara intressant att

undersöka vilka verktyg inom WCM gällande kunskapsflöden och kunskapsdelning som

beslutsfattare i tillverkande företag använder sig av. Det skulle vidare kunna undersökas hur

andra intressenter som exempelvis aktieägare, kunder och leverantörer påverkar WCM i

svenska tillverkande företag.
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En enkätundersökning i Survey & Report gällande rörelsekapitalbindning.

Antal respondenter: 267
Antal svar: 102
Svarsfrekvens: 38,20 %

Är rörelsekapitalbindning en prioriterad
fråga i Ert företag? Ange på en skala 1-
5, där 1 är ej prioriterad och 5 innebär
att den ständigt finns på dagordningen.

Antal
svar

1 3 (2,9%)
2 9 (8,8%)
3 9 (8,8%)
4 38

(37,3%)
5 43

(42,2%)
Summa 102

(100,0%)

Om frågan ej är prioriterad alls, varför? Antal
svar

Ser inte behovet inom företaget 2 (66,7%)
Andra områden är högre prioriterade 1 (33,3%)
Anser att arbetet och kostnaden med en
förändring är större än vinsten

0 (0,0%)

Annan orsak, i så fall vad? 0 (0,0%)
Summa 3

(100,0%)

Vem initierar arbetet gällande en mins-
kning av rörelsekapitalet?

Antal
svar

Koncern 45
(45,5%)

Division 14
(14,1%)

VD 13
(13,1%)

Ekonomichef 21
(21,2%)

Avd.chef 0 (0,0%)
Annan, i så fall vem? 6 (6,1%)
Summa 99

(100,0%)
Annan, i så fall vem?
1. Alla funktioner
2. Både koncern, ekonomi och logistik är ofta involverad i frågan.
koncernen driver en minskning. Ekonomi som är mer insatt i
bolagets säsongsmönster lyfter frågan ffa om mönstret avviker.
logistik och produktion jobbar ständigt med att balansera
lagernivåer mot efterfrågan och leveranstider
3. VD o ekonomichef
4. Det sker på alla nivåer
5. Varierar
6. Lokalt ansvarig eller centralt ansvar.



37

Hur samverkar den som initierar en åt-
gärd (som medför en minskning av
rörelsekapitalet) med de som arbetar
närmast lagret eller mot kunder och
leverantörer?

Antal
svar

Nära samverkan genom hela processen 38
(38,4%)

Närmast ansvarig är alltid delaktig 37
(37,4%)

Samverkan i ringa omfattning 23
(23,2%)

Inte alls 1 (1,0%)
Summa 99

(100,0%)

Vilket är det främsta syftet med Er st-
rävan att minska rörelsekapitalet?

Antal
svar

Att frigöra kapital för att istället kunna in-
vestera i annan del av verksamheten för
bättre avkastning.

56
(57,1%)

Att frigöra kapital för att minska extern
finansiering

25
(25,5%)

Förbättra räntenettot 2 (2,0%)

Minska risken i utestående fordringar 3 (3,1%)
Frigöra lagerytor samt minska risken för
inkurans

6 (6,1%)

Annat, i så fall vilket? 6 (6,1%)
Summa 98

(100,0%)
Annat, i så fall vilket?
1. Möta sk. covenants , koncernens mål mot banker för att
säkerställa lån och räntenivåer
2. Beror på vem som är störst intressent. Lager och logistik är att
frigöra lager för och minska risken för inkurans samt att frigöra
kapital. Koncernenffa frigöra kapital.
3. Flera av ovanstående svar
4. Viktigt nyckeltal
5. Förbättra cashflow
6. Frigöra kapital allmänt

En minskning av rörelsekapitalet har
framförallt positiva effekter, men desto
mer rörelsekapitalet minskas desto stör-
re risk innebär det. Som exempel kan en
minskning av varulagret leda till produk-
tionsstörningar. Hur hög risk är ni
beredda att ta för att nå en lägre kapital-
bindning?

Antal
svar

Hög risk 1 (1,0%)
Relativ hög risk 26

(26,3%)
Låg risk 68

(68,7%)
Ingen risk 4 (4,0%)
Summa 99

(100,0%)
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Har minskningen av rörelsekapitalet
gett önskad effekt?

Antal svar

Över förväntat 7 (7,1%)
Som förväntat 79 (80,6%)
Lägre än förväntat 12 (12,2%)

Långt under förväntat 0 (0,0%)
Summa 98

(100,0%)

Har det uppstått någon negativ effekt i
samband med minskningen av rörel-
sekapitalet?

Antal
svar

Ja 19
(19,6%)

Nej 67
(69,1%)

Vet inte 11
(11,3%)

Summa 97
(100,0%)

Om ja, i så fall vilka är det som drabbas
av de negativa effekterna? (Kryssa i
flera vid behov)

Antal
svar

Kunder 9 (52,9%)

Leverantörer 5 (29,4%)
Lager/projekt 3 (17,6%)
Produktion 10

(58,8%)
Annat 0 (0,0%)
Summa 27

(158,8%)

Vilka är de negativa effekterna som
uppstått utifrån ovanstående fråga?
(Kryssa i flera vid behov)

Antal
svar

Missnöjda kunder p.g.a. sämre betalning-
svillkor

2 (10,5%)

Missnöjda kunder p.g.a. att produkt inte
finns i lager

9 (47,4%)

Kunderna väljer annat företag med bättre
service

0 (0,0%)

Sämre service från leverantörer 1 (5,3%)
Tätare leveranser medför ökad arbets-
belastning för lagerpersonalen

3 (15,8%)

Produktionsstörningar p.g.a att material in-
te finns på lager

13
(68,4%)

Annan effekt, i så fall vilken 2 (10,5%)
Summa 30

(157,9%)
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Annan effekt, i så fall vilken
1. Betalar sent
2.Missnöjda leverantörer

Hur stor påverkan har kunders och
leverantörers åsikt när det gäller mins-
kning av rörelsekapital?

Antal
svar

Mycket hög 4 (4,2%)
Hög 36

(37,9%)
Liten 43

(45,3%)
Ingen alls 10

(10,5%)
Vet inte 2 (2,1%)
Summa 95

(100,0%)

Är de negativa effekterna i samband
med en minskning av rörelsekapitalet
svåra att förutse?

Antal
svar

Ja 5 (26,3%)
Nej 14

(73,7%)
Vet inte 0 (0,0%)
Summa 19

(100,0%)

Hur ser Ni på vikten av att arbeta med
rörelsekapitalminskning i framtiden?

Antal svar

Mycket viktigt 47 (46,1%)
Viktigt 48 (47,1%)
Mindre viktigt 7 (6,9%)
Inte viktigt alls 0 (0,0%)
Summa 102

(100,0%)
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Resultat av Mann-Whitney test från statistikprogrammet SPSS.

Case Processing Summary
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Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Har det uppstått någon

negativ effekt i samband

med minskningen av

rörelsekapitalet? * Vem

initierar arbetet gällande en

minskning av

rörelsekapitalet?

86 100,0% 0 0,0% 86 100,0%

Har det uppstått någon negativ effekt i samband med minskningen av rörelsekapitalet? * Vem initierar arbetet
gällande en minskning av rörelsekapitalet? Crosstabulation

Vem initierar arbetet gällande en minskning av

rörelsekapitalet?

Total

Koncern Division VD Ekonomichef Annan

Har det

uppstått någon

negativ effekt i

samband med

minskningen av

rörelsekapitalet

?

Ja

Count 12 4 2 1 0 19

% within Vem initierar arbetet

gällande en minskning av

rörelsekapitalet?

29,3% 33,3% 18,2% 5,6% 0,0% 22,1%

Nej

Count 29 8 9 17 4 67

% within Vem initierar arbetet

gällande en minskning av

rörelsekapitalet?

70,7% 66,7% 81,8% 94,4%
100,0

%
77,9%

Total

Count 41 12 11 18 4 86

% within Vem initierar arbetet

gällande en minskning av

rörelsekapitalet?

100,0% 100,0%
100,0

%
100,0%

100,0

%

100,0

%


