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Sammanfattning 

Företags kundfordringar binder upp stora mängder kapital. Olika utredningar visar att de 

faktiska kredittiderna blir allt längre på grund av att kunderna inte betalar i tid. Detta är ett 

problem både ur ett samhälls- och ett företagsekonomiskt perspektiv. Utredningar från 

regeringen och Intrum Justitia ligger till grund för uppsatsen.   

Syftet med studien är att ta reda på om svenska företag har längre faktiska kundkreditdagar än 

normalt avtalade betalningsvillkor och i så fall; kan konjunkturen eller den geografiska 

fördelningen av företagens försäljning påverka och blir det någon skillnad om företagen har 

en aktiv uppföljning av de faktiska kundkreditdagarna. För att kunna besvara detta har vi 

studerat 12 börsnoterade företags årsredovisningar i fyra olika branscher mellan åren 2000-

2008.  

I analysen resonerar vi kring studiens resultat och hur de olika faktorerna kan ha påverkat 

utfallet under undersökningsperioden. Utifrån detta kunde vi dra slutsatsen att det tydligt 

framgår att de faktiska kundkreditdagar är längre än de normalt avtalade och att den 

geografiska fördelningen av kundkretsen i Sverige, Europa och övriga världen har betydelse i 

sammanhanget.  I resultatet fann vi även tendenser till att företaget kan påverka utfallet av 

faktiska kundkreditdagar och detta finner vi positivt, eftersom de verkligen är något företagen 

kan påverka själva.  

 

 



Abstract 

Account receivables tie up large amounts of capital in. Various reports show that the actual 

time for customer to pay their invoices is getting longer. This is a problem both from a society 

and a business economic perspective.  

 

The purpose of the essay is to find out if Swedish companies have longer credit days than 

normal contractual terms of payment and if so, can the business cycle or the geographical 

distribution of sales have an impact and does it make a difference if the companies have an 

active monitoring of the actual customer credit days. To answer this, we studied 12 listed 

companies in four different sectors between the years 2000-2008.  

 

In the analysis, we reason about the results of the study and how the various factors may have 

influenced the outcome. From this we could draw the conclusion that the days of sales 

outstanding (DSO) are longer than the normal contractual and that the geographical 

distribution of customers in Sweden, Europe and elsewhere have been relevant. In the results 

we found out that companies can influence the outcome of actual customer credit days and 

this we find positive, because that is something that companies themselves can work with. 
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I detta kapitel förklaras det varför valet föll på att statistiskt undersöka kundfordringars 
faktiska kundkredittider och om betalningsförseningar är vanliga i olika branscher. 
Balansposten kundfordringar binder mycket kapital och är därför en viktig del i kassaflödet 
och vi vill fördjupa oss vidare i ämnet för att även se om antalet kundkreditdagar förändras 
med konjunktursvängningarna. Syfte och målgrupp tas slutligen upp i denna del. 

 

!"! #$%&'()*+
Det sker ständigt handel mellan företagen både nationellt och internationellt. När företag 

handlar med varandra betalar de oftast inte kontant, de ger sina kunder kredit och en 

kundfordring uppstår. Kundfordringar binder upp stora mängder kapital och får företagen inte 

in sina betalningar i tid så kan likviditetsproblem uppstå, detta kan vara förödande för den 

drabbade verksamheten men även påverka deras leverantörer. Intrum Justitia gör varje år en 

undersökning, European Payment Index, i 25 europeiska länder som involverar flera tusen 

företag. Undersökningen jämför ländernas betalningsrisker och förra årets resultat visade att 

betalningsförseningarna bara ökar. Enligt Leif Hallberg som är ansvarig för Intrum Justitias 

EU- och samhällskontakter hämmar betalningsförseningar ekonomisk tillväxt, skadar 

affärsverksamheten och hindrar handeln mellan EU:s medlemsländer. Skulle företagen göra 

mer för att bekämpa detta så skulle de istället kunna använda pengarna till att investera för 

tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. (Intrum Justitia)   

I Sverige har regeringen tagit detta problem på allvar, 2006 tillsattes en särskild utredare för 

att kartlägga omfattningen av problemen med sena betalningar och långa betalningstider. 

Utredningen visar att i genomsnitt betalas runt hälften av alla fakturor som skickats från små 

och medelstora företag till andra företag och offentlig sektor för sent. Likviditetsproblem till 

följd av sena betalningar kan få företagsekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser. 

(SOU 2007:55)  

I samhällsekonomin sker det ständigt svängningar, konjunkturer, både internationellt och 

nationellt. Sverige som är ett litet land är beroende av import och export och påverkas till stor 

del av andra länders ekonomiska ställning.  Just nu pågår en lågkonjunktur i stora delar av 

världen, den startade med en bolånekris i USA under våren och sommaren 2008 och spred sig 

sedan snabbt över världen och den nådde även Sverige hösten 2008. När ett konjunkturskifte 

är på ingång gäller det att företagen är förberedda, ju tidigare de kan förutse en förändring ju 
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snabbare kan de agera för att anpassa sin verksamhet till rådande marknad. En hjälp i detta är 

att använda nyckeltal. Det finns många olika nyckeltal och ett av många viktiga mått att ha 

kontroll över är den tid som går från att företaget fakturerar tills de får betalt, Days of Sales 

Outstanding eller DSO. (Realtid)  

+

!",+'./012*34%(443.)+
Tillgångsposten kundfordringar har en central betydelse i redovisningen och utgör oftast en 

stor del av ett företags tillgångar. Enligt Larsson och Hammarlund (2005) försummas ofta 

detta område av många företag, de lägger inte ned tillräckligt med tid till att skapa rutiner som 

sedan måste följas upp.  

En nyckel till att minska kapitalbindningen är att snabbare få in betalningarna för sina 

kundfordringar och därmed förbättra likviditeten. Betalningsvillkoren har en väsentlig 

betydelse, i villkoren står antalet dagar som köparen har på sig att betala. Detta stämmer ofta 

inte överens med det faktiska utfallet i antalet dagar och det är därför viktigt att följa upp 

utgången emellanåt. Varje extra dag som företaget inte får in sin betalning är en kostnad 

ibland annat förlorade ränteintäkter och ökar risken för kundförluster.  

Enligt Cummings (2007) får företag ofta agera bank åt sina kunder när det är lågkonjunktur. 

Kunderna håller inne med sina betalningar för att behålla sin likviditet vilket leder till 

betalningsförseningar. Är det här ett stort problem och kan ett mönster utläsas med 

konjunktursvängningarna? 

Den geografiska fördelningen av företagens kunder kan också påverka betalningstiderna. Det 

framkommer av European Payment Index att Sverige och Norden är bättre på att betala sina 

fakturor i tid än övriga Europa. Kan det vara så att betaltiderna påverkas av vart i världen 

företagen har sina kunder? 

+
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I studien utgår vi från huvudfrågan: 
Är de faktiska kundkreditdagarna längre än normalt för respektive bransch? 

Därefter undersöker vi hur dessa tre underfrågor påverkar kreditdagarna: 

- Hur påverkas betaltiderna av företagens geografiska försäljningsfördelning?  

- Kan det utläsas i företagens årsredovisningar om de arbetar aktivt med att försöka 
förkorta kundkredittiden? 

- Finns det något mönster som påvisar om det sker någon förändring av 
kundkreditdagarna med konjunkturläget? 

+

!"7+896:1+
Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det stämmer att ett antal utvalda svenska företags 

faktiska kundkredittider är längre än enligt normal avtalstid och om det är så kan då 

faktorerna konjunktur, aktiv uppföljning och geografisk fördelning av försäljningen ha 

inverkan på utfallet. 

+

!";+<=&'>)4)3)&+
De faktiska kundkreditdagarnas längd påverkas av många olika faktorer, för att kunna studera 

flertalet företag har vi avgränsat oss till att undersöka den geografiska fördelningen av 

försäljningen, om företagen har arbetat med aktiv uppföljning av kundkreditdagarna och om 

svängningar i konjunkturen har någon påverkan på antalet kreditdagar. En närmare 

beskrivning om vilka företag vi har valt, och varför, kommer i metodkapitlet. 
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Detta kapitel leder fram till uppsatsens viktigaste begrepp, DSO. Först förklaras de viktiga 
bakomliggande begrepp som studien har som utgångspunkt. Kapitlet beskriver övergripande 
om kassaflöde och cash management, eftersom kundfordringar och kredittider är en viktig del 
av det arbetsområdet, och behandlar sedan även konjunkturen.  I slutet av detta kapitel 
beskrivs vår modell. 

,"5+?$44$60 *1+
1977 visade den skotske nationalekonomen Hamilton att kassaflöde har stor betydelse för 

verksamheters överlevnad. Detta uppmärksammades i Sverige under 1980-talet då experter 

inom området påtalade att resultat- och balansräkning inte gav tillräcklig information om 

företagen. Det blir allt vanligare att mätning av organisationers potential att överleva är just 

betalningsflödet. (Adolphsson 1998)  

Företagets kassaflöde redovisas i form av en kassaflödesanalys där man snabbt kan se 

företagets ekonomiska ställning. Enligt Sandell (2008) hämtas värdena till 

kassaflödesanalysen från resultat och balansräkningen och fungerar som en brygga där 

emellan.  

Kassaflödet består av de faktiska in- och utbetalningarna i ett företag, vilket också kan ses 

som ökningar och minskningar av likvida medel. Detta skiljer sig från intäkter och kostnader 

som är ökning respektive minskning av ägarnas förmögenhet i företaget.(Smith 2002)  

Kassaflödet i ett företag är dess livsnerv och påverkas av såväl externa faktorer som interna 

beslut. Likviditetsplanering är därför en mycket viktig funktion och är central för företagets 

utveckling. (Bennet, 2003) 

Cash management arbetar med förbättringar av företagens betalningsflöde bl.a. genom att 

minska inbetalningstiden från kunder och öka leverantörskredittiden vilket skapar ett starkare 

räntenetto (Sandell 2008). Räntenetto är skillnaden mellan företagets ränteintäkter och 

räntekostnader. (Starta eget) 

 

,"7+!$4B+C$)$&121):+
Cash management kan förklaras som likviditetshantering eller likviditetsstyrning och är en 

viktig del av ekonomiavdelningens arbete för att effektivisera kassaflödets olika 

komponenter; t.ex. högre lönsamhet, förbättrade nyckeltal och ökat värde (Larsson 2005).  



5 

Cash management går traditionellt ut på att reducera fördröjningar av olika slag, för 

kundfordringar gäller det att krympa tiden från det att en order erhållits till dess att betalning 

för den underliggande prestationen finns tillgänglig på företagets konto. Effekten av cash 

managementförbättringar mäts ofta i hur antalet dagar i förhållande till försäljningen 

utestående balansposter minskar.  Det är alltså denna funktion som arbetar med nyckeltalet 

DSO för att försöka hålla betalningstiderna nere på en bra nivå där man inte binder upp för 

mycket kapital, vilket bidrar till en god likviditet. (Bennet 2003). 

Larsson (2005) menar att många företag ägnar för lite tid åt att se över sina rutiner och det är 

vid likviditetskriser som problemen uppenbarar sig. Förutom rutiner och kontroller är det 

också viktigt att berörda delar av företaget inser vikten av kreditdagarnas betydelse, annars 

finns det risk att cash managementfunktionens försök till att effektivisera flödet utplånas av 

att t.ex. försäljningsavdelningen förlänger betalningsvillkoren för att lättare få affärsavslut 

(Bennet, 2003). De olika funktionernas interna mål ska överrensstämma med de övergripande 

ekonomiska mål organisationen har och ledningens direktiv måste ner i detalj i processer och 

rutiner för att förhindra att kapital binds upp i onödan. (Realtid) 

+

,";+?()*6.'*'3)&$'+
I Sverige delas tillgångar in i omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Tillgångar med 

förfallotid på högst ett år är omsättningstillgångar och avsikten med dessa är att de ska 

omsättas till andra tillgångar. (Artsberg 2005)  

I omsättningstillgångar ingår bland annat kortfristiga fordringar som i sin tur delas upp i 

kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. En kundfordran uppstår när ett företag 

skickar en faktura till kunden, den består av försäljningspris plus moms. Då betalningen för 

företagets produkter/tjänster är det som ger störst intäkter innebär det att balansposten 

kundfordringar binder upp stora mängder kapital och det är viktigt att ha regelbundna rutiner 

runt detta.  
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Figur 2.1, Kapitalbindande tid i kundfordringar (Larsson, Hammarlund 2005, s. 22) 

Larsson och Hammarlund (2005) skriver i sin bok att man kan dela upp 

kundfordringsprocessen i flera delar, genom att göra detta kan företagen minska 

kapitalbindningen på flera olika sätt och effektivisera hanteringen. Vid förhandlings- och 

offertstadiet bestäms strukturen på flödet och det är viktigt att det som säljare och köpare 

kommit överens om tydligt framkommer (Bennet, 2003).  



Kredittiden hos företag kan variera stort från 10 dagar upp till 90 eller ännu mer. Det 

vanligaste är dock 30 dagar, men enligt Larsson (2005) får företagen gång på gång vänta 

längre tid för att få sin inbetalning än vad kredittiden är enligt villkoren. Långa betalningstider 

är ett stort dilemma som skapar likviditetsproblem i många företag, det är därför av stor vikt 

att de får in sina betalningar så snart som möjligt (SOU 2007:55). En av förklaringarna till 

betalningsförseningar är att i lågkonjunkturer får leverantörerna ofta agera bank till sina 

kunder (Cummings, 2007).  

   

  



   

Källa: Undersökningen "Betalningstider i näringslivet" (SOU 2007:55) 

 

Figur 2.2, Normal avtalad betalningstid fördelat på underleverantörens branschtillhörighet. 

Utredningen ”Betalningstider i näringslivet” har gjorts av Regeringen på 3000 företag, syftet 

var att få ökad kunskap om bl.a. omfattningen av långa betaltider. Denna tabell visar att den 

avtalade betalningstiden ligger runt 30 dagar, som även Larsson (2005) skriver i sin bok. 

Utredningen visar också att sju procent av utgående fakturor har en avtalad betalningstid på 

över 31 dagar och endast fyra procent på över 60 dagar. (SOU 2007:55) 

Kredittid/
DSO 
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Det finns olika sätt att försöka korta ner kredittiden; skicka ut fakturan snabbare och se till att 

den är korrekt och tydlig, göra en kreditupplysning på alla nya kunder, kontrollera fakturornas 

förfallodag och kontakta kunderna så fort de är sena med betalningen, tillämpa dröjsmålsränta 

och eliminera mänskliga fel genom att använda e-faktura eller autogiro om det är en 

återkommande kund (IOMA’s report on Finansial Analysis,Planning and Reporting, 2004).  

För att fakturerings- och kravrutinerna ska fungera så smidigt och effektivt som möjligt krävs 

att företaget utarbetar en kreditpolitik, att kundernas finansiella ställning och 

betalningsbeteenden ses över regelbundet. Företaget bör så mycket som möjligt arbeta med 

kreditlimiter mot kunder vars finansiella ställning är osäker. (Bennet 2003) 



1960 infördes en tillfällig omsättningsskatt i Sverige, den var så låg som 4,2 procent. 1969 

ersattes den av moms, mervärdesskatt. Momsen tas ut på produktion, försäljning eller 

användning av varor och tjänster och är statens näst största inkomstkälla.(Ekonomifakta;1)  

Vid bokföring av kundfordringar läggs försäljning på ett konto och momsen på ett annat. I 

balansräkningen slås dessa samman till en post. I Sverige finns det olika momssatser, 6, 12 

eller 25 procent, beroende på vilken vara eller tjänst som avses. Den generella momssatsen är 

dock 25 procent. (Skatteverket) 

Inom EU finns det en momsunion med ett gemensamt regelverk.  Enligt destinationsprincipen 

sker försäljning av varor och tjänster till andra medlemsländer med det egna landets moms 

(Expowera). De flesta länder inom EU har en generell momssats på mellan 15 och 20 procent. 

(P.Forsberg, 1996)  

Vid export till länder utanför EU registrerar inte Svenska företag någon moms, detta under 

förutsättning att varan lämnas över till köparen utanför landet (B. Forssén, 1994). 

,"D+E$94+.6+8$014+F(:4:$)*3)&G+E8F"+
DSO talar om hur många dagar som det i genomsnitt är mellan fakturerings- och 

betalningstillfället, alltså de faktiska kundkreditdagarna. Detta nyckeltal bör företag löpande 

använda genom att jämföra det med de betalningsvillkor de har och även genom att se hur det 

varierar över tiden. (Ekonomi-info) 
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För att analysera och identifiera förändringar i ett företags ekonomiska ställning är nyckeltal 

ett utmärkt hjälpmedel. De ger underlag till att bedöma ett företags ekonomiska förhållanden 

och utveckling. I den ekonomiska planeringen och målstyrningen av ett företags verksamhet 

är nyckeltalen viktiga verktyg. Underlaget för beräkningen av olika nyckeltal är oftast 

företagets balans- och resultaträkning och i vissa fall även kassaflödesanalysen. Nyckeltalen 

måste beräknas på en klar terminologi, enhetliga definitioner och en enhetlig och tillförlitlig 

redovisning. (Norstedts Juridik 2003) 

Anledningen till att det är så viktigt att rutinmässigt följa upp DSO är att kundfordringarna 

binder stora mängder rörelsekapital (Larsson, Hammarlund, 2005). Om företagsledningen 

anar att några av deras kunder kommer att betala in sin faktura för sent måste de vidta 

åtgärder och hitta annan finansiering för de väntade pengar de inte kommer att få inom den tid 

de planerat.  

,"H+?.)I()%:('1)+

Ekonomin går upp och ner i konjunkturcykler. En konjunkturcykel, det vill säga en uppgång 

och nedgång, tar ungefär fem år. Sverige är ett litet land som är beroende av omvärlden och 

påverkas i stor utsträckning av konjunkturläget i andra länder. (Ekonomifakta; 2) 

En period med hög produktion kallas för högkonjunktur, arbetslösheten är låg och det råder 

brist på resurser. Det uppstår överhettning och flaskhalsar vilket leder till att produktionsnivån 

inte kan upprätthållas utan faller tillbaka och leder så småningom till lågkonjunktur. Under 

lågkonjunktur är produktionsnivån låg och det finns gott om lediga resurser. 

Samhällsekonomin går igenom faser med snabbare eller långsammare tillväxt som avlöser 

varandra – konjunkturcykler. (Eklund, Vår ekonomi) 

Sverige hade en djup konjunkturnedgång under åren 1991 till 1993, åren efter hade en allmänt 

stark ekonomisk utveckling med ett bakslag under åren 2001 till 2003. Då drabbades Sverige 

och övriga världen av en ekonomisk nedgång igen. Därefter ökade världshandeln kraftigt 

vilket resulterade i en starkt stigande exporttillväxt för Sveriges del både 2004 och 2006, 

landets senaste högkonjunktur nådde sin topp denna period. Under 2007 kom en avmattning 

och tillväxten föll. Under 2008 kom finanskrisen och blev startskottet till en global 

lågkonjunktur.(Ekonomifakta; 3) 
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I studien används Konjunkturinstitutets barometerindikator som ett indexmått på 

konjunkturläget. Barometerindikatorn baseras på enkäter där företag och hushåll ger sin syn 

på det ekonomiska läget. Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100, ligger den över 100 

är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt, ligger den lägre än 100 är ekonomin svagare 

än normalt. (Konjunkturinstitutet) 

 

 

Figur 2.3, Barometerindikatorn (Konjunkturinstitutet) 

 

 

 

 

+

+

+

+



10 

,"J+C.*100+
För att räkna ut nyckeltalet som ger den genomsnittliga kundkredittiden, DSO, i de olika 

företagen används följande ursprungsformel: 

 

     

Figur 2.4 Kreditdagar, (Larsson, Hammarlund, 2005, s. 25) 

För att kunna mäta kundfordringars andel av försäljningen måste de göras jämförbara. I 

balansräkningen är moms inräknat i kundfordringar, men inte i nettoomsättningen. Detta gör 

att andelen kundfordringar måste multipliceras med 1/1,25 för att nedjustera för momsen. 

(Uppsala universitet) 

För att kunna beräkna så realistiska siffror som möjligt måste olika momssatser tas hänsyn till. 

Eftersom de flesta företag i studien exporterar varor och tjänster studerades respektive 

företags årsredovisningar för att komma fram till hur stor del av omsättningen som bestod av 

försäljning inom Sverige, inom EU och till övriga delar av världen. Sverige tillämpar en 

momssats på 25 procent och EU-ländernas moms varierar mellan 15 procent och 20 procent. 

Vid beräkningarna antar vi att hela Europa använder momsen 17,5 procent, som är ett 

genomsnitt av EU-ländernas momssats. Vid export till länder utanför EU registreras ingen 

moms vid fakturering. Från varje företag tog vi reda på de olika geografiska 

försäljningsandelarna från tre av de nio åren som ingår i studien. Sedan beräknades ett 

genomsnitt som användes för alla nio åren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Genomsnittligt belopp av utestående fordringar i Kr. exkl. moms/ Fakturerad årsförsäljning i Kr)*360 
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För att räkna ut nyckeltalet DSO som ger den genomsnittliga kundkredittiden i de olika 

företagen med hänsyn till olika momssatser används följande formel: 

 

                 Figur 2.5, Egen bearbetning av figur 2.4 

 

KuFosv= Kundfordringars utgående balans multiplicerat med genomsnittlig andel försäljning i 

Sverige. När momsen är 25 procent multipliceras försäljningsandelen med 1/1,25 för att 

nedjustera. 

KuFoeu= Kundfordringars utgående balans multiplicerat med genomsnittlig andel försäljning 

inom Europa. För att nedjustera kundfordringarna multipliceras försäljningsandelen med 

1/1,175. 

KuFov= Kundfordringars utgående balans multiplicerat med genomsnittlig andel försäljning i 

övriga världen. 

F= Fakturerad årsförsäljning i kronor. 

DSO= ((KuFosv * 1 / 1,25) + (KuFoeu * 1 / 1,175) + (KuFov) / F)) * 365 



12 



Valet av metod är viktigt i alla studier, nedan följer vilken metod vi valt att arbeta med, en 
beskrivning av datainsamlingen och hur vi genomförde undersökningen. 

5"!+K$0+$=+6.'4%)3)&421:.*+

De två metoder som används mest är kvalitativ- och kvantitativ undersökningsmetod, oftast 

arbetar en forskare med inslag av båda metoderna. (Patel, Tebelius 1987).  

Vår undersökning liknar mest den kvantitativa metoden som är ett samlingsbegrepp för de 

arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data för att sedan 

sammanfatta dessa i statistisk form och analysera utfallet. Studien fokuserar på att studera 

siffror i företagens årsredovisningar och leta bakgrundsinformation i litteratur och artiklar. 

Kvalitativ undersökning innebär att forskaren gör intervjuer, observationer och analyserar ute 

på fältet där han/hon samtidigt kan iaktta människors handlingar. Kvalitativ metod hade 

kunnat vara tillämplig på studien men då hade vi inte kunna studera det antal företag som 

studien syftar till och inte heller kunnat hitta sambanden vi sökte i problemformuleringen. 

(Nationalencyklopedin) 

5",+K$0+$=+21:.*+6 '+*$:$3)4$203)&+

Datainsamlingen i studien har hämtats ifrån skriftliga källor. För att bredda kunskaperna inom 

kassaflöde, cash management och kundkredittider har studien inletts med att studera befintlig 

litteratur. Information om konjunkturen har hämtats ifrån olika elektroniska källor för att få en 

uppdaterad information, men även för att se hur det har sett ut historiskt. Att vi valde just 

Konjunkturinstitutets Barometerindikator var för att det är företagens och konsumenternas syn 

på konjunkturläget och den stämde bra överens med hur det såg ut historiskt. Det är 

företagens känsla och tycke som speglar det verkliga konjunkturläget och därmed påverkar in- 

och utbetalningar i konjunkturläget. Sökmotorerna har varit en viktig del vid insamlingen, 

dels för att finna tidigare studier och dels för att hitta relevanta begrepp som t ex nyckeltalet 

DSO. För att fördjupa oss ytterligare och kunna styrka det som litteraturen beskrev har 

Mälardalens högskolas databas för artiklar använts, ABI/Inform.   

Nästa steg i informationsinsamlingen var att finna de företag som var lämpliga. Databasen 

Bolagsfakta och webbsidan Largest Companies användes till att välja ut de företag som skulle 

ingå i studien. Tre företag i fyra olika branscher valdes ut och parametrarna i valet av företag 

var att det fanns en möjlighet att få tag på årsredovisningar, att företaget funnits nio år tillbaka 
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och att de var börsnoterade. Det var även viktigt att de hade stor del av sin försäljning till 

företagskunder då detta ger upphov till kundfordringar. Ett annat alternativ till urval skulle ha 

kunnat vara att basera det på t.ex. nettoomsättning eller antal anställda, men då beräkningarna 

endast görs i förhållande till företaget självt så behövdes hänsyn inte tas till det. Detta gjorde 

även att vi kunde genomföra en större studie på flera företag. Att just tre företag från varje 

bransch valdes ut var dels för att det vid udda antal fanns större sannolikhet till avvikelse 

jämfört mot två och dels för att kunna göra en mer djupgående studie än att bara beräkna 

antalet kreditdagar än om vi hade valt fler. Fyra olika branscher valdes ut för att kunna 

jämföra olika typer av företag med företagskunder. Företagens årsredovisningar är offentliga 

handlingar som har hämtas från företagens respektive hemsida. I de fall där 

årsredovisningshandlingarna har saknats har företaget kontaktats via e-post. För att se om 

mönstret på kreditdagarna skiljer sig åt mellan olika branscher valdes företag i avvikande 

arbetsområden ut; IT, bemanning, bygg och metall.  

Rapporternas resultat- och balansräkning har använts till att hämta saldona från posterna 

nettoomsättning och kundfordringar mellan åren 2000 till 2008. Anledningen till att dessa år 

har valts ut är för att få med två konjunkturcykler och därmed kunna se en trend. Vid 

beräkningar av nyckeltalet DSO använder vi vår egenbearbetade modell, figur 2.5. När vi 

testade formeln på ett företag som använder nyckeltalet kom vi fram till att det är den 

utgående balansen i kundfordringar de använder sig av, inte genomsnittet. Vi kom också fram 

till att företaget beräknar ett år som 365 dagar, inte 360 dagar som Larsson och Hammarlund 

(2005) räknar med i sin formel.  

Årsredovisningarna användes även till att få fram andelen försäljning inom Sverige, Europa 

och till övriga delar av världen för varje företag. Detta för att kunna ge en mer rättvis bild av 

DSO då kundfordringarna som gäller export utanför Europa inte belastas med moms. I varje 

företag tog vi fram den geografiska fördelningen av försäljningen för åren 2000, 2004 och 

2008 och beräknade ett genomsnitt som sedan användes för alla nio åren. Just dessa år valdes 

ut för att få ett rättvisande genomsnitt över den undersökta perioden. Året 2000 hade vi ett 

bortfall, då det inte gick att få tag på Poolias försäljningsfördelning. Då 2004 och 2008 års 

fördelning var väldigt lika antog vi att även detta gällde år 2000 och hanterade bortfallet 

genom att genomsnittsberäkna endast de två åren som fanns tillgängliga. 
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             Figur 3.1 Egen tabell, geografisk fördelning av försäljning 
               (Källa: Respektive företags årsredovisningar) 

Procentsiffrorna användes i vår modell för att kunna räkna fram rätt antal kundkreditdagar för 
varje företag. 

+

5"5+<)$09421:.*  

Sammanställningar av beräkningarna har gjorts i Excel för att kunna hantera mängden data 

och även för att kunna redovisa dessa på ett överskådligt sätt.  Det redovisas tydligt vilka 

företag som har studerats och vilka siffror som har använts från respektive företags 

årsredovisning. Av dessa beräkningar gjordes sedan diagram för att åskådliggöra resultaten. 

Se bilaga 1-5 för beräkningar. 

5"7+L103$/303:1:++
Undersökningen bygger på siffror som är hämtade från årsredovisningar över en nio års 

period. Dessa handlingar är granskade av auktoriserade revisorer som följer 

årsredovisningslagen och god redovisningssed därmed har siffrorna som använts en hög 

reliabilitet. En bidragande faktor till detta är också att undersökningen sträcker sig över två 

konjunkturcykler för att se om det finns ett återkommande mönster. Studien hade endast ett 

bortfall som gäller den geografiska fördelningen av försäljningen. Bortfallet är så litet och 

anses inte påverka reliabiliteten därför att vi hade ändå tillgång till två års siffror av de tre 

utvalda åren. 

 

+
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5";+K$03*3:1: 

Uppgifter om konjunkturen har hämtats från konjunkturinstitutet för att få en historisk bild att 

jämföra undersökningens beräkningar med. Från de utvalda företagens årsredovisningar har 

det hämtats siffror som behövs för att kunna räkna ut de faktiska kundkreditdagarna, DSO. 

Kundkreditdagarna är framtagna via beräkningar som grundar sig på en formel hämtad ur 

boken Cash Management för företag (Larsson, Hammarlund, 2005). För att testa att formeln 

verkligen tar fram det som förväntas, har beräkningar gjorts på ett företag som har angett den 

faktiska kundkredittiden som ett av sina nyckeltal i sin årsredovisning. Hänsyn har också 

tagits till att kundfordringar innehåller olika momssatser beroende på till vilka länder de 

fakturerat. Därmed anses beräkningarna ha god validitet.  

 

5"D+M1)1'$0341'/$'B1:+
Resultatet och slutsatsen i undersökningen ger en bild av hur verkligheten såg ut i de tolv 

företag som har studerats, resultatet stöds av European Payment Index och regeringens 

utredning om betalningsförseningar. Dock är inte antalet undersökta företag så stort så att vi 

kan säga att det gäller för alla liknande företag. Vår undersökning skulle kunna ligga till 

grund för en mer omfattande studie med fler företag och därmed ge en högre grad av 

generaliserbarhet. 
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I det här kapitlet presenteras urvalet av företag och utfallen av de data som vi har samlat in 
och sammanställt som sedan redovisas i diagram. Beräkningarna till diagrammen i detta 
kapitel bygger på formeln i figur 2.5.  

7"!+N '1:$&4O'141):$:3.)+
Nedan presenteras de företag som ingår i studien. Först beskrivs branschen, sedan ges en 

kortfattad information om varje företag samt om det i deras årsredovisning framkommer att de 

på något sätt arbetar aktivt med kundkreditdagarna. Varje företags procentuella geografiska 

fördelning av försäljningen presenteras i tabell 3.1 i metodkapitlet. 



Sverige är en av världens mest avancerade IT-nationer med en stark industriell bas och det är 

den fjärde största branschen i Sverige. Företagen i IT-branschen är verksamma med att 

utveckla hård- och mjukvara, implementera och utveckla IT-system samt IT-support. De 

arbetar även med forskning och utveckling och därmed en produktion av IT enligt Unionens 

definition. Företagen nedan är noterade inom denna bransch enligt stockholmbörsen. 

(Unionen)  

 

Figur 4.1 beskriver förändringen i genomsnittliga kreditdagar i IT-branschen under åren som undersökts i 

studien. Resultatet visar tydliga svängningar av antalet kundkreditdagar under perioden. Mellan företagen 

skiljer sig dagarna mest under åren 2001 och 2002 för att sedan följas åt. HIQ och Nolatos kundkreditdagar 

sjunker från år 2000 till 2001 medan PartnerTech ökar antalet dagar med 18. Skillnaden mellan 2001 och 2002 

är att både HIQ och Nolato ökar kreditdagarna med 17 respektive 29 dagar, medan PartnerTech minskar sina 

dagar med 27. Från 2004 ligger företagen jämnare i kreditdagar, PartnerTech skiljer sig dock åt då de minskar 

sina dagar medan de andra ökar sina. 



17 

HIQ International AB 

HIQ introducerades på Stockholmsbörsen 1992. Under 2008 hade företaget en omsättning på 

ca 1,2 Mdr SEK och har ca 1200 anställda. HIQ är ett konsultföretag som arbetar med 

högteknologiska lösningar inom kommunikation och programutveckling.  Företaget är 

verksamt i Sverige, Finland och Danmark och har sina största kunder inom dessa regioner.  

I företagets årsredovisningar framkommer det inte om de arbetar aktivt med cash management 

eller att det använder nyckeltalet DSO. (HIQ) 

PartnerTech AB 

PartnerTech introducerades på Stockholmsbörsen år 1997, men har funnits sedan i slutet av 

1800-talet. Idag har bolaget en omsättning på 2,5 Mdr SEK och har ca 1600 anställda i 

Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. PartnerTech utvecklar och tillverkar 

produkter på uppdrag av andra företag. De är verksamma inom flera olika områden samt 

arbetar med sälj- och betalningslösningar.  

Företaget bevakar sina kundkrediter och vid behov har de dialog med slutkunden om 

betalningen. PartnerTech nämner i sin årsredovisning från 2007 hur stor del av deras 

kundfordringar som förfallit till betalning och även antalet försenade dagar. Det framgår inte 

om de arbetar med cash management eller följer upp nyckeltalet DSO. (PartnerTech) 

 

Nolato AB  

Nolato etablerades på Stockholmsbörsen 1984. Företaget omsatte 2,1 Mdr SEK under 2008 

och har idag ca 4500 anställda.  Nolato är specialiserade på högteknologisk utveckling och 

tillverkar produkter och produktsystem baserade på olika polymera material. Deras marknad 

är i Sverige, Kina, Ungern, Frankrike, Norge, Polen och Tjeckien. 

I Nolatos årsredovisningar framkommer det att de noga följer upp sina kundfordringar och att 

de vet hur stor del av kundfordringarna som är förfallna till betalning efter 15 dagar och efter 

60 dagar eller mer.  DSO är inget nyckeltal som de använder sig av, men rapporterna visar att 

de aktivt arbetar med Cash Management. (Nolato) 
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Från bemanningsbranschen valdes Poolia AB, Proffice AB och Wise Group AB ut. Dessa 

företag tillhör några av de mest framgångsrika svenska bemanningsföretagen sett till andelen 

av total omsättning (Bemanningsföretagen). Utnyttjandet av bemanningsföretagens tjänster 

innebär att företagen anpassar personalstyrkan i sin verksamhet efter rådande efterfrågan.  

 
Figur 4.2 beskriver förändringen i genomsnittliga kreditdagar i bemanningsbranschen under åren som 

undersökts i studien. Resultatet visar att under perioden 2000 till 2008 har kreditdagarna i de tre 

bemanningsföretagen varierat, dock har Wise Group haft den största förändringen. De har haft ett DSO på 

mellan 63 och 86 dagar under hela perioden, förutom det sista året i studien där de har kommit ner till 37 

dagar. Poolia har hela tiden legat bättre till med färre antal kreditdagar jämfört med de andra två företagen. År 

2001 hade de ett DSO på endast 25 dagar. Proffice har som lägst 39 dagar år 2002 och som högst 55 dagar år 

2007 och 2008, detta samtidigt som de andra två företaget minskat sina kreditdagar. 

Proffice AB 

Proffice startade sin verksamhet på 1960-talet, då hyrdes sekreterare och annan 

kontorspersonal ut till företag runt om i Stockholm. Företaget expanderade kraftigt i början på 

1990-talet och 1999 introducerades företaget på börsen. Proffice arbetar främst med 

rekrytering och uthyrning av personal inom ekonomi, industri och logistik, IT och vård. 

Proffice hade under förra året 12 000 medarbetare på ca 100 kontor i Norden och en 

omsättning på 4 266 MSEK.(Proffice) 

I företagets årsredovisningar framgår det att det har en noggrann uppföljning av hur mycket 

kundfordringar som har förfallit. Proffice redovisar inte specifikt nyckeltalet DSO och det 
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framgår inte i text att de arbetar aktivt med cash management. Företagets uppföljning av 

förfallna dagar tyder ändå på att företaget arbetar aktivt med sina kundfordringar.  

Poolia AB 

1994 grundades ekonompoolen med inriktning på att hyra ut personal inom ekonomi och 

administration. 1995 startade teknikerpoolen och 1997 gick ekonom- och teknikerpoolen 

samman och bildade Poolia. 1999 börsintroduceras företaget och idag erbjuder de 

personaluthyrning och rekrytering inom tjänstemannaområdet, då framför allt inom ekonomi, 

administration och IT. Företaget har idag ca 2300 anställda i Sverige, Danmark, Finland, 

Tyskland och Storbritannien. 2008 års omsättning var ca 1 500 MSEK. (Poolia) 

Poolia är väl medvetna om hur branschen påverkas av svängningar i konjunkturen och de har 

även kontroll på vilka fakturor som förfallit till betalning och i så fall med hur många dagar. 

Av årsredovisningarna som ingår i studiens period framkommer inte att de använder sig av 

nyckeltalet DSO.  (Poolia) 

Wise Group AB 

Wise grundades 1991 under namnet Sign On, då för att sälja datorer och hårdvaror.  2002 

introduceras företaget på börsen och 2005 förvärvas konsultföretaget Wise Consulting vilket 

leder till ett namnbyte. Wise Group AB är nu en koncern med fyra dotterbolag, alla med 

tjänster inom personalområdet/Human Resources. Under 2008 hade de en omsättning på ca 

105 MSEK. Företaget har ca 500 anställda och erbjuder bl.a. personaluthyrning och 

rekrytering inom försäljning, ekonomi och IT. (Wise Group AB) 

Företaget använder sig inte av nyckeltalet DSO och de nämner ingenting om cash 

management i deras årsredovisningar. 
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I branschen ingår företag som är verksamma inom förvaltning, projektutveckling, arkitektur, 

tekniska konsultationer, byggande, installation och materialtillverkning. De utvalda företagen 

är bland de största företagen inom branschen. (Byggföretagens bransch- och 

arbetsgivarorganisation) 

 
Figur 4.3 beskriver förändringen i genomsnittliga kreditdagar i byggbranschen under åren som undersökts i 

studien. I resultatet för byggbranschen kan man tydligt se skillnad mellan de tre företagens kreditdagar. PEAB 

har över tiden längst betalningstider och NCC ligger strax under medan JM har betydligt lägre antal dagar. 

Resultatet visar att JM har sedan 2002 bara en fjärdedels kreditdagar mot de andra företagen, dock var de 

betydligt högre under 2000 och 2001 än följande år. PEAB och NCC ligger stadigt på mellan 40 och 50 

kreditdagar med en topp under år 2000. Att JMs dagar under hela perioden ligger långt under NCC och PEAB 

kan till viss del förklaras med att en stor del av deras  är privatpersoner. 

 

NCC AB 

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Bolaget utvecklar 

bostads- och fastighetsprojekt, bygger kontor, industrilokaler, bostäder, vägar och 

anläggningar samt infrastruktur för telekommunikation. (Bolagsfakta) Våren 1988 gick två 

större bolag, ABV och JCC, samman och bildade tillsammans NCC. Juridiskt sett blev NCC 

en koncern den 1 januari 1989. Sedan dess har de blivit 20 000 anställda i Norge, Danmark, 

Finland och Tyskland och 2008 års omsättning var 57 Mdr SEK. (NCC) 

I NCC:s årsredovisningar nämns att kapitalbindning reduceras genom tidiga inbetalningar. 

Under år 2000 införde NCC en ny organisationsstruktur som en åtgärd att minska 
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kapitalbindningen. Det framgår inte om de aktivt arbetar med cash management eller 

nyckeltalet DSO.  

 

PEAB 

Bygg- och anläggningsföretaget PEAB etablerades redan i början av 1960-talet, då främst 

med inriktning på småhusbyggnation och vägförbättringar. 1991 gick företaget samman med 

bygg- och anläggningsföretaget Hallströms & Nisses AB och blev en rikstäckande 

storkoncern inom bygg- och anläggning. Idag har PEAB ca 8 500 medarbetare i Sverige, 

Norge och Finland och omsätter ca 34 Mdr SEK. 

Peab använder ett cash management program för att optimera kapitalanvändningen som bland 

annat syftar till att dels skapa ett förbättrat kassaflöde och dels att ha en konsekvent 

kreditbedömning av kunderna. Företaget har enligt årsredovisningarna hanterat cash 

management under den perioden som undersökningen avser men använder sig inte av 

nyckeltalet DSO. (PEAB) 

JM AB 

JM etablerades 1945 och arbetar idag med projektutveckling av bostäder och bostadsområden. 

Företaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Belgien och har idag ca 2000 anställda 

och omsätter ca 12,3 Mdr SEK. (Bolagsfakta) 

JM arbetar i sin finansverksamhet med cash management och detta regleras av en policy som 

är fastställd av styrelsen i bolaget. Målet med policyn är bland annat att optimera utnyttjande 

av kapital och hantering av kassaflödet. Företaget har arbetat med denna policy under hela 

den period som studien har granskat företaget årsredovisningar. Det framkommer inte av 

årsredovisningarna att de arbetar med nyckeltalet DSO.  
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I metall- och råvarubranschen ingår företag som producerar råvaror som de också förädlar och 

återvinner. Enligt ingenjörsvetenskapliga akademin på Kungliga tekniska högskolan 

karaktäriseras sektorn av att den har stora internationella kopplingar och har kapitalintensiva 

verksamheter. (Kungliga tekniska högskolan) 

 
Figur 4.4 beskriver förändringen i genomsnittliga kreditdagar i metallbranschen under åren som undersökts i 

studien. Resultatet för metallbranschen visar inga markanta svängningar. Under tidsperioden har Sandvik och 

SSAB minskat sina betaltider med ett 12 respektive 17 dagar medans SKF, sett från 2000 till 2008, endast 

minskat med två dagar. De första åren i perioden ligger företagen väldigt olika i kreditdagar, mellan 2004 och 

2007 är inte glappet lika stort för att sedan avvika igen under 2008. 

Sandvik AB 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern, som omfattar affärsområdena Tooling, 

Mining and Construction samt Materials Technology. Koncernen har 50 000 anställda med 

representation i 130 länder. Sedan starten 1862 har Sandvik utvecklats till en 

världsomspännande koncern med ett mångfacetterat kunnande inom materialteknik, 

omsättningen 2008 blev ca 44 Mdr SEK. (Sandvik)  

I de senaste årens årsredovisningar står det att de vidtagit åtgärder för att anpassa kapacitet 

och kostnader till en lägre efterfrågan. Sandvik arbetar med ökat fokus på att reducera bundet 

kapital i bl.a. kundfordringar för att stärka kassaflödet. Det framkommer inte om företaget 

aktivt arbetar med cash management eller nyckeltalet DSO. 
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SKF AB 

SKF är leverantör av produkter och erbjuder kundanpassade lösningar och tjänster inom 

området lager och tätningar. SKF startades 1907 i Göteborg. Idag är det ett globalt företag 

med 40 000 anställda som är representerade i över 150 länder, 2008 års omsättning blev ca 40 

Mdr SEK. (SKF) 

I årsredovisningar från SKF står det att det 2003 beslutades om att under 2005 och 2006 

införa ett omstruktureringsprogram. I 2008 års rapport hänvisar de till denna när de vidtagit 

åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnadsbas globalt till den försvagade marknaden. Det 

framgår inte att företaget arbetat aktivt med cash management eller har använt sig av 

nyckeltalet DSO. 

SSAB 

SSAB bildades 1978, sedan dess har koncernen arbetat med en nischorientering mot 

höghållfasta stål. Koncernen, med produktionsanläggningar i Sverige och USA, har 10 000 

anställda i mer än 45 länder. Förra året var SSABs omsättning ca 19,5 Mdr SEK.(SSAB)  

2007 beslutade SSABs styrelse om en treårig handlingsplan för att förbättra koncernens 

lönsamhet och tillväxt. I de årsredovisningar som undersökningen har behandlat framgår det 

inte om företaget arbetar med cash management eller nyckeltalet DSO. 
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I analysen belyser vi våra frågeställningar och kopplar referensramen med resultatet. 

;"!+P'+*1+6$%:34%$+%()*%'1*3:*$&$')$+0>)&'1+>)+).'2$0:+6 '+'14O1%:3=1+
/'$)41B2+
Diagrammen (Figur 4.1 – 4.4) bekräftar de långa betaltider som Intrum Justitia påvisade i sin 

undersökning, European Payment Index. Den undersökningen omfattade flera tusen företag i 

25 europeiska länder och de kom fram till att betalningsförseningar är ett stort problem som 

bara ökar. Figur 4.1 och 4.4, som visar kundkreditdagarna i IT-branschen respektive 

metallbranschen, visar att kundkreditdagarna i genomsnitt ligger på över 50 dagar för hela 

perioden. Likaså visar byggbranschens resultat i Figur 4.3 att om man bortser från JM, så 

ligger de övriga två företagens kundkreditdagar på i snitt 40 över perioden. Diagrammen 

stämmer överens med Intrum Justitias och regeringens utredningar om allt för långa 

betaltider. Regeringens utredning, SOU 2007:55, resulterade bland annat i normal avtalad 

betalningstid i branscherna. De normalt avtalade villkoren ligger på 26-28 dagar, som kan 

utläsas i Figur 2.2. I vår studie är det endast JM i byggbranschen och Poolia i 

bemanningsbranschen som ligger i närheten av de villkoren. JMs betaldagar ligger från 2002 

på mellan 10-15 dagar och Poolia har i början av perioden som lägst 25 betaldagar för att 

sedan öka lite. 




Enligt regeringens utredning SOU 2007:55 är i regel betaltiderna i Norden kortare än i Europa 

och där har de också oftast mycket längre antal avtalade dagar i villkoren. Det borde betyda 

att företag med stor andel svenska kunder har lägre antal kreditdagar. 

Metallbranschen 

Vår studie visar att metallbranschen har långa betaltider över lag, i Figur 4.4 kan utläsas att 

om man bortser från år 2008 så ligger kundkreditdagarna på mellan 45 och 70 dagar. Det kan 

ha att göra med att alla tre företag har stor andel försäljning i andra länder än Sverige.  
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                                   Figur 5.1 Utdrag från figur 3.1 

Sandvik och SKF har endast några få procentandelar av sin försäljning i Sverige och av 

resultatet i Figur 4.4 ser vi att de har också klart flest kreditdagar. SSAB har 35 % av sin 

försäljning i Sverige och resten utomlands, de har också lägre antal dagar än de båda andra 

företagen i branschen. Detta stämmer överens med regeringens utredning som säger att 

Sverige och Norden betalar snabbare än övriga Europa och bekräftar därmed att en större del 

svenska kunder ger lägre antal kreditdagar.  

IT-branschen 

I IT-branschen är PartnerTech och HIQ de företag som har mest försäljning i Sverige, medan 

Nolato har större delen av sin försäljning utomlands.  

 

   

   

   

   
                            Figur 5.2 Utdrag från figur 3.1 

Till skillnad från metallbranschen kan inte lika klara tendenser urskiljas i antalet 

kundkreditdagar kopplat till den geografiska fördelningen.  I Figur 4.1 kan det inte utläsas att 

Nolato, som har störst försäljnings utomlands, har mycket längre betaltider än de övriga två. 

Sett över perioden ses inget klart mönster som bekräftar att företag med störst andel svenska 

kunder skulle ha lägre antal kundkreditdagar. 

Bemanningsbranschen 

I bemanningsbranschen är Wise Group det företag som enbart har svenska kunder, därför är 

deras höga antal kreditdagar något som förbryllar. Figur 4.2 visar att Wise Groups kreditdagar 

varierar mellan 63 och 76 från åren 2000 till 2007, detta är mycket högre än de andra två 

företagen som ligger på max 55 respektive 44 dagar under samma period. Med enbart svenska 

kunder borde Wise Group ha lägre antal dagar än Poolia och Proffice som har kunder utanför 

Sverige.  
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                                 Figur 5.3 Utdrag från figur 3.1 

En förklaring kan vara att Wise Group eventuellt tillhör de fyra procent av företag som enligt 

regeringens utredning, SOU 2007:55, har angett 60 dagar eller fler som betalningsvillkor.  

Byggbranschen 

 

 

   

   

   

   
                                Figur 5.4 Utdrag från figur 3.1 

I byggbranschen ger inte den geografiska fördelningen någon förklaring till de långa 

betaltiderna. Diagrammet över resultatet i byggbranschen, Figur 4.3, visar att JM ligger långt 

under PEABs kreditdagar, trots ungefär lika fördelning av försäljningen. Detta tror vi dock 

beror på andra orsaker. PEAB har större delen av sin försäljning i Sverige, jämför man det 

med NCC, som har ca 50 procent av sin försäljning till utlandet, så ger inte det samma 

mönster som för IT- och metallbranschen. Trots att NCC har minst försäljning i Sverige så har 

de, under de flesta undersökta åren, lägre antal dagar än PEAB. 




I kapitel 4.1 skriver vi om att i de flesta företags årsredovisningar står det inte alltid om hur de 

arbetar med cash management eller om de använder nyckeltalet DSO, däremot står det ofta 

något om att de t.ex. arbetar aktivt med att minska rörelsekapitalbindningen, följer upp 

kreditdagarna, att de haft fokus på kassaflödet under året eller att de kostnads- och 

kapacitetsbesparat. Detta tyder på att många företag faktiskt ägnar tid åt att jobba med 

kassaflöde och kapitalbindning, trots det är betaltiderna över lag långa. En anledning till det 

skulle då kunna vara som Bennett (2003) skriver att kommunikationen brister emellan 

avdelningarna. Försäljarna förlänger villkoren för att lättare få affärsavslut som i sin tur 
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motverkar ekonomernas arbete i att minska kapitalbindningen. Det här är dock inget som går 

att få fram information om i årsredovisningarna. 

Metallbranschen 

I metallbranschens diagram, Figur 4.4, ser vi att SSAB har en slående nedåtgång i kreditdagar 

från 2007 till 2008.  

         

         

        Figur 5.5 Uppgifter hämtade från bilaga 4. 

I årsredovisningen framkom det att styrelsen under 2007 beslutade om en treårig 

handlingsplan för att förbättra koncernens lönsamhet och tillväxt. En del i denna plan var att 

minska rörelsekapitalbindningen och detta verkar ha gett utslag på kreditdagarna följande år 

då de minskade med 21 dagar. För att kunna bedöma om handlingsplanen har en bestående 

effekt vore det intressant att även se årets resultat. 

Även i de andra två metallföretagens årsredovisningar kan utläsas att de arbetar med att 

kostnads- och kapacitetsbespara. Sandvik skriver mer uttalat att de haft fokus på att reducera 

bundet kapital, vilket också tydligt syns i studiens resultat, kreditdagarna har stadigt minskat 

från år 2000 och framåt. För SKF är detta inte alls lika påtagligt, de har färre kreditdagar 

ungefär vart annat år, men ingen kontinuerlig minskning. 

IT-branschen 

I IT-branschen framkommer det av Nolatos årsredovisningar från 2006 och framåt att de 

följer upp hur mycket kundfordringar som förfaller efter 15 respektive 60 dagar osv.  

         

         

        Figur 5.6 Uppgifter hämtade från bilaga 1. 

Trots uppföljningar ökade antalet kreditdagar från 50 till 61 under samma period, det behövs 

förmodligen större åtgärder för att minska kreditdagarna. Alternativt kan det vara som Bennett 

(2003) skriver att kommunikationen brister mellan avdelningarna, att de åtgärder som görs 

utplånas av att försäljningsvillkoren förlängs för att få affärsavslut. Även PartnerTech har 

denna uppföljning från år 2007, men antalet kreditdagar förändras inte nämnvärt just från det 

året, endast en eller två dagar skiljer. Däremot ser vi att kreditdagarna minskar från 66 dagar 

år 2005 till 48 dagar år 2008. Förutom uppföljningen som de skriver om i 2007 års 
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årsredovisning så har det antagligen gjort någon åtgärd under tidigare år, även om det inte går 

att läsa om.  

HIQ skriver ingenting i sina årsredovisningar om de aktivt arbetar med att minska 

kapitalbindningen i företaget eller om de gjort någon specifik åtgärd eller handlingsplan. Trots 

detta ser vi i Figur 4.1 att HIQ i allmänhet ligger lägre i kreditdagar än både PartnerTech och 

Nolato.  

Bemanningsbranschen 

Bemanningsbranschens diagram i Figur 4.2 visar att Poolia har färre antal kreditdagar än 

Proffice och Wise Group. I Wise Groups årsredovisningar nämns ingenting om de arbetar 

aktivt med cash management eller följer upp kreditdagar och mellan åren 2000 och 2007 

ligger deras kreditdagar mellan 63 och 86. Detta skiljer sig åt ifrån Proffice och Poolia som 

under samma period har max 55 dagar och som arbetar aktivt med att följa upp fakturor som 

förfaller till betalning. 

Byggbranschen 

I byggbranschen visar diagrammet i Figur 4.3 att alla tre företag har minskat sina 

kundkreditdagar från periodens början. Det står i både JMs och PEABs årsredovisningar att 

de aktivt arbetar med cash management och det ser ut som det gett resultat. Värt att poängtera 

är också att i JMs årsredovisning från 2002 kan det utläsas att de haft kassaflöde i fokus under 

året, vilket kan vara en anledning till att kreditdagarna minskade från 29 till 12 mellan 2001 

och 2002.  

         

         

        Figur 5.7 Uppgifter hämtade från bilaga 3. 

År 2000 kan man läsa i NCCs årsredovisning att de infört en ny organisationsstruktur som 

åtgärd för att minska kapitalbindningen, samma år minskar kreditdagarna från 55 ner till 44 

dagar år 2001. De skriver också att de reducerar kapitalbindning genom tidiga inbetalningar. 

Sett över perioden har NCC minskat sina kreditdagar från 55 dagar till 41 dagar och de 

åtgärder de arbetat med ser ut att ha gett resultat.  

         

         

Figur 5.8 Uppgifter hämtade från bilaga 3. 
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För att kunna analysera frågan har vi jämfört kreditdagarna år för år med det aktuella 

konjunkturläget samma år för att hitta en eventuell trend. 

 

                                  Figur5.9 Konjunkturbarometern (Konjunkturinstitutet) 

Resultatet av vår undersökning visar inte på att kundkreditdagarna ökar eller minskar i takt 

med svängningar i konjunkturen. Rent logiskt så borde kreditdagarna öka när det är 

lågkonjunktur, kunderna har mindre pengar och håller på sina betalningar så länge de kan för 

att behålla likviditeten. Därav borde det vara så att ökad omsättning, som oftast är i 

högkonjunktur, ger företag bättre likviditet och de kan betala sina fakturor i tid. Det kanske tar 

ett tag att få ordning på rutinerna vid en ökad nettoomsättning i högkonjunktur. Antagligen tar 

det även tid för kunderna som ska betala fakturan att få ordning på sin ekonomi och komma i 

fas efter en lågkonjunktur. 

Metallbranschen/Bemanningsbranschen 

Det vi kan utläsa från resultatet är att metall- och bemanningsbranschen inte alls visar någon 

trend i att lågkonjunktur ger höga kreditdagar och tvärt om. Möjligtvis kan man se att Wise 

Groups kreditdagar ökade år 2001 när det blev lågkonjunktur, men då Sverige går in i en 

högkonjunktur år 2007 och Wise Group samtidigt ökar sina kreditdagar så ser vi inte att detta 

har något mönster med konjunktursvängningarna. De övriga två företagen i branschen, 

Proffice och Poolia, visar i Figur 4.2 inte på någon trend som skulle kunna likna det mönster 

vi eftersöker. Vad gäller metallbranschen så ser vi i Figur 4.4 att både Sandvik, SKF och 

SSAB minska sina kreditdagar när Sverige går in i lågkonjunktur år 2001 och motsatt år 2008 

så ökar deras kreditdagar när går in i högkonjunktur. Inget av dessa företag följer därmed 

mönstret att kreditdagarna skulle öka och leda till längre betaltider i en lågkonjunktur. 
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IT-branschen/Byggbranschen 

Vad gäller bygg- och IT-branschen kan vi se en tendens till ett eventuellt eftersläp under de 

första åren av undersökningen, se Figur 5.10 nedan. När det är högkonjunktur år 2000 är 

kreditdagarna höga, för att sedan följande år sjunka kraftigt. Det kan vara så att effekten av 

högkonjunkturen fördröjs och visas inte i rapporterna förrän året efter. Under slutet av 

perioden stabiliserar respektive företag sina kreditdagar och vi kan även se att konjunkturen 

under denna period var relativt stabil.  


         

         
         
         
         

           Figur 5.10 Siffror från bilaga 1 och 3. 

Hos PartnerTech och JM kan det vara så att kreditdagarna påverkas direkt av effekten från 

konjunkturläget. Mellan år 2000 och 2001 sker en ökning av kundkreditdagarna samtidigt 

som det blir lågkonjunktur vilket stämmer överens med vår förväntan att det skulle föreligga 

ett mönster att lågkonjunktur ger längre betaltider. 
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I kapitlet diskuteras slutsatsen kopplat till problemformulering och problemdiskussion. 

Utifrån analysen kan vi dra slutsatsen att den faktiska kundkredittiden är längre än de normalt 

avtalade betalningsvillkoren som framkom i regeringens utredning, SOU 2007:55. Resultatet 

stödjer även Intrum Justitias undersökning European Payment Index vad det gäller 

betalningsförseningar. Vår studie sträcker sig nio år tillbaka i tiden och kan därmed påvisa att 

betalningsförseningar varit ett problem under en längre tid.  

Kan någon av de tre underfrågorna i problemformuleringen ligga till grund för 

betalningsförseningarna?  En tendens vi kan se, utifrån företagens årsredovisningar, är att när 

de något år skriver att de arbetat för att minska kapitalbindningen i kundfordringar på något 

sätt så sjunker kreditdagarna året efter. Det visar att företagen faktiskt kan påverka sina 

inbetalningar från kunderna genom att aktivt arbeta med denna fråga. Frågan är om företagen 

upplever att det är ett problem, då vi inte kan se någon trend att de förkortar sina 

kundkreditdagar.  

Vi finner inget klart samband med konjunkturen, detta tror vi kan bero på att vi studerar flera 

olika branscher som drabbas på olika sätt i olika konjunkturlägen.  Däremot kan vi se mönster 

av eftersläpningar i antalet kreditdagar i bygg- och IT-branschen, men de övriga branscherna 

påverkas inte. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta är att det behövs en mer ingående studie om 

varje bransch för att se om konjunkturen har någon inverkan på kundkreditdagarna. Det kan 

också vara så att det inom branschen finns olika kundgrupper med olika konjunkturpåverkan, 

vilket gör att det kanske inte finns något mönster alls. 

En annan slutsats vi kan dra är att den geografiska fördelningen påverkar utfallet av 

kreditdagar, ju högre andel försäljning utomlands, ju fler antal kreditdagar. I Metall- och IT-

branschen ser vi detta tydligast, de har störst andel försäljning utomlands och de ligger också 

högre i snitt i antal kreditdagar än de övriga branscherna. Detta stämmer överens med 

regeringens och Intrum Justitias utredningar där de kom fram till att svenska företag är 

snabbare med inbetalningar är övriga Europa. 

I studien har vi undersökt tre faktorer som kan påverka betalningstiden, men det finns 

självklart andra faktorer som vi inte har tagit hänsyn till som kan ha betydande inverkan. 

Något som vore intressant att utreda närmare är företags aktiva arbete med att minska 

kapitalbindning eftersom det är en faktor som de faktiskt har möjlighet att påverka själva. 
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