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Abstract 
In 2016 Stefan Pärlhem completed a mapping of payment periods in the Swedish business 

sector. The aim of this thesis is to gather data regarding businesses’ accounts receivable and 

their revenue and to use this data to be able to calculate the average collection period for 

different business classes. Since companies have a desire to survive and continue to operate, 

it is important to recognize the effect that the average collection periods has on businesses’ 

cash flow and liquidity if they want to avoid long-term losses. Through a quantitative study 

the thesis intends to develop an understanding of how, and to what extent, the cash flow and 

liquidity are affected within the various business classes if the average collection periods 

were to be exactly 30 days. By doing so, we will expand and add additional findings to the 

available data constructed by Stefan Pärlhem in 2016. In order to fulfill this intention, we are 

investigating 200 businesses branched evenly into four different classes based on their size, 

and revenue. The data will be collected through annual reports, and the empirical findings 

will be analyzed and then compared with the qualitative data found in the aforementioned 

mapping. The analysis of the gathered empirical data reaches similar results as Pärlhem did in 

his mapping from 2016. Based on the performed analysis the thesis firstly concludes that the 

cash flow and liquidity for all business classes would improve if the average collection 

periods were to be exactly 30 days. Secondly, the average change in cash flow and liquidity 

that would occur if the average collection periods were to be exactly 30 days tells us that the 

businesses adopt a strategic behaviour that result in longer average collection periods because 

that leads to a greater payoff. 

 

Keywords: average collection period, cash flow, liquidity, adaptation, payoff, strategic 

behaviour, evolutionary game theory, contingency-theory  
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Begreppslista 
 

Avtalade betalningstider: anger den maximala tid, i dagar, ett företag har avtalat om får 

passera innan betalning ska erhållas. 

 

Genomsnittlig betalningstid: anger den genomsnittliga tiden det tar för ett företag att få 

betalt efter att en faktura har skickats (Greve, 2017). 

 

Likviditet: anger vilken betalningsförmåga ett företag har på kort sikt (Greve, 2017). 

 

Kassaflöde: är de in- och utbetalningar ett företag haft under en viss tidsperiod (Greve, 

2017). 

 

UB: utgående balans, det värde som anges för en post när bokslutet upprättats. 

 

Företagsklass: företagsklasserna syftar i denna uppsats på om företagen identifieras som 

mikro-, små, medelstora eller stora företag. Uppsatsen följer den standard som upprättats av 

den europeiska kommissionen (European Commission, 2013). En närmare presentation av 

standarden ges under metodavsnittet. 

 

Strategiskt beteende: är synonymt med de beslut som fattas inom organisationen och 

förväntas öka företags måluppfyllelse (Debnath, Bandyopadhyay, Roy, & Kar, 2018). 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en ämnesbakgrund följt av en problematisering. 

Efterföljande avsnitt presenterar en koppling till uppsatsens syfte och därefter 

frågeställningarna som uppsatsens ämnar besvara. I sista delen av kapitlet framställs de 

avgränsningar som gjorts och avslutningsvis presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

År 2016 genomförde Stefan Pärlhem en undersökning där omkring 4000 företag fick svara på 

en enkät med frågor kopplade till deras betalningstider. Denna undersökning mynnade ut i en 

kartläggning över betalningstiderna i svenskt näringsliv. Svenska företags avtalade 

betalningstider ökar och 80 procent av svenska företag har mottagit betalningar efter sista 

betalningsdag konstaterade Pärlhem (2016). Oavsett företagsstorlek påverkar de långa avtalade 

betalningstiderna företagens likviditet mest och huvudorsaken till de långa avtalade 

betalningstiderna är krav från dominerande företag (Pärlhem, 2016). När företagen angav 

följderna av försenade betalningar är svaren jämnt fördelade och det finns skillnader som beror 

på företagsklass. Stora och medelstora företag uppger att den största konsekvensen är en ökad 

administrativ börda följt av att företagens likviditet påverkas. För små- och mikroföretag ser 

det ut på motsatt vis (Pärlhem, 2016). Kartläggningen utfördes på uppdrag av 

Näringsdepartementet med syfte att analysera utvecklingen av svenska företags betalningstider 

(Pärlhem, 2016). Till följd av Pärlhems kartläggning framställde Näringsdepartementet 

(2018a) en promemoria i vilken ett lagförslag presenterades (se bilaga 1). I lagförslaget 

föreslogs att företag med över 500 anställda ska tvingas att rapportera genomsnittligt avtalade 

och genomsnittliga faktiska betalningstider samt andelen inkomna fakturor som betalas för 

sent. Genom detta hoppas näringsdepartementet bryta utvecklingen av de ökande 

betalningstiderna.  

 

En månad efter att lagförslaget presenterades publicerades Föreningen Auktoriserade 

Revisorers, FAR, remissvar i tidningen Balans. FAR var positivt inställda till förslaget och 

angav även att de ansåg att företag med 250 eller fler anställda skulle omfattas av 

rapporteringskravet (Marténg, 2018). Remissvaret från organisationen Företagarna uttryckte 

samma åsikt som FAR. Småföretagarnas Riksförbund, Tillväxtverket, SACO och Stockholms 

Universitet var andra remissinstanser som angav att de var positivt inställda till lagförslaget 

(Näringsdepartementet, 2018b). Företag som Scania, Volvo, Skanska, Bolagsverket, Telia, 

Vattenfall och Ericsson var antingen tveksamma, kritiska eller förslog att problemet skulle 

försöka lösas på en frivillig basis där en uppförandekod som presenterats ett år tidigare skulle 

vara vägledande (Näringsdepartementet, 2018b). 

 

Gemensamt för lagförslaget och remissvaren från de olika instanserna var ett tydligt fokus på 

hur dessa siffror skulle rapporteras och vad som skulle göras för att få bukt med det som 

identifierats som problemet. Väldigt lite kretsade kring bakomliggande orsaker till varför de 

avtalade betalningstiderna faktiskt hade ökat. Hela spektrumet av tillfrågade företag, från 

mikroföretag till stora företag, har enligt Pärlhems kartläggning angett att krav från 

dominerande företag var huvudanledningen till de långa avtalade betalningstiderna. Små som 

https://www.zotero.org/google-docs/?zWYyRr
https://www.zotero.org/google-docs/?3mvYww
https://www.zotero.org/google-docs/?PfETwB
https://www.zotero.org/google-docs/?AUvbAS
https://www.zotero.org/google-docs/?ud9vGd
https://www.zotero.org/google-docs/?rdXNQL
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stora företag anger alltså att de huvudsakligen möter samma problematik när de ska avtala om 

betalningstider. 

 

1.2 Betalningstider, kassaflöde och likviditet 

Pärlhems (2016) undersökning visade att de avtalade betalningstiderna ökar, men olika mycket 

beroende på företagsklass. Stora företags avtalade tider ökar med fler dagar än för små företag. 

Vidare visade Pärlhem (2016) att oavsett storleken på företagen så uppger företagen att de 

avtalade betalningstiderna påverkar deras likviditet mest, följt av lönsamheten. Pärlhem (2016) 

visade att närmare hälften av de företag som angett att de betalar sina fakturor självständigt 

menar att anledningen till att fakturor betalas för sent är bristfälliga rutiner, slarv eller en 

administration som kräver långa betalningstider. Vidare observerades att resterande angav 

likviditetsproblem, diverse tvister och ökad lönsamhet som orsak. När företagen uppger 

konsekvenserna av att betalningar blir försenade anger stora och medelstora företag att en ökad 

administrativ börda följt av påverkan på företagens likviditet är mest framträdande. För små- 

och mikroföretag ser det ut på motsatt vis (Pärlhem, 2016). 

 

För att bedöma ett företags likviditet är en kassaflödesanalys ett bra verktyg (Greve, 2017; 

Mackenzie, Coetsee, & Njikizana, 2014). Kassaflödesanalysen används bland annat i 

företagets likviditetsstyrning, vilket innebär att man allokerar företagets kapital på ett sätt så 

att företaget har tillräckligt med pengar när fakturor ska betalas. Rapporten sammanställer 

således företagets in- och utbetalningar under en specifik tidsperiod och är ett bra verktyg när 

företag vill bedöma de finansiella konsekvenserna av de handlingsalternativ företaget står inför 

(Greve, 2017). 

 

Likviditeten påverkas alltså av företagets in- och utbetalningar. Om ett företag lyckas förkorta 

betalningstiden för sina utestående kundfordringar minskar tiden då deras kapital är bundet i 

kundfordringar (Greve, 2017). Detta leder till att betalningen mottas tidigare och företagets 

kassaflöde samt likviditet ökar. Den genomsnittliga betalningstiden visar hur lång tid det 

genomsnittligen tar för ett företag att få betalt efter att en faktura har skickats. Detta avser den 

utnyttjade kredittiden och ska inte förväxlas med den avtalade kredittiden (Greve, 2017). En 

inverkan på den genomsnittliga betalningstiden kan vara företagens produktkvalitet, antalet år 

ett företag har sålt sina varor, antal fakturor per kund och säsongsefterfrågan (Paul & Wilson, 

2006). Det signalerar information till marknaden kring företagens produkter och ekonomiska 

tillväxt och är dessutom en vägledning för företaget att besluta om huruvida deras 

marknadsföring och kundrelation är godtagbar (Paul & Wilson, 2006). 

 

Checherita-Westphal, Klemm, & Viefers (2016) studerade huruvida tiden det tar för statliga 

verksamheter att betala sina fakturor påverkar likviditeten för privata företag. De kom fram till 

att en ökning av den genomsnittliga betalningstiden för inkomna leverantörsfakturor tydligt 

påverkar företagens likviditet, ökar chanserna att företag försätts i konkurs samt reducerar 

företags tillväxtmöjligheter. Lyngstadaas & Berg (2016) anger att ungefär en tredjedel av de 

norska företagen som deltog i en undersökning från 2015 skulle befinna sig i en likviditetskris 

om deras fakturor inte blev betalda. En strategisk planering där företagets finansiella in- och 

https://www.zotero.org/google-docs/?kXaLFd
https://www.zotero.org/google-docs/?AG7vQa
https://www.zotero.org/google-docs/?K0zOjt
https://www.zotero.org/google-docs/?5bHyhc
https://www.zotero.org/google-docs/?5bHyhc
https://www.zotero.org/google-docs/?IO3uby
https://www.zotero.org/google-docs/?uNaAST
https://www.zotero.org/google-docs/?8fTjVy
https://www.zotero.org/google-docs/?2EGHLj
https://www.zotero.org/google-docs/?2EGHLj
https://www.zotero.org/google-docs/?kEKsSp
https://www.zotero.org/google-docs/?vkJ1mc
https://www.zotero.org/google-docs/?FGHHvv
https://www.zotero.org/google-docs/?FGHHvv
https://www.zotero.org/google-docs/?FGHHvv
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utflöden matchas så att inga underskott uppstår är således avgörande om företaget ska överleva 

på lång sikt (Greve, 2017).  

 

1.3 Problematisering  

Då företag kan antas ha en vilja att överleva och fortsätta bedriva sin verksamhet blir det viktigt 

för dem att matcha in- och utflödet av likvida medel för att undvika långvariga underskott. Om 

företagen lyckas förkorta tiden det tar att erhålla betalning för en skickad faktura kan detta 

bidra till en förbättrad ekonomisk situation genom att företagens likviditet förbättras. Beslut 

som leder till en förbättrad ekonomisk situation kan således antas vara önskvärda.  

 

I en fallstudie av den indiska teindustrin kunde författarna, Debnath et al., (2018), med hjälp 

av den evolutionära spelteorin, slå fast att den långsiktigt hållbara ekonomiska utvecklingen 

var beroende av det antagna strategiska beteendet. Det svåra var att identifiera och utveckla ett 

strategiskt beteende som genererade den bästa måluppfyllelsen och genom det kunna hitta ett 

jämviktsläge där varken aktören eller aktörens motpart tjänade på att avvika från tagna beslut 

(Debnath et al., 2018). Det blir således viktigt att organisationer besitter förmågan att analysera 

information. Förmågan att bearbeta och behandla information minskar osäkerheten och bidrar 

till att öka förmågan att justera sitt beteende (Galbraith & Clark, 1973). Vid en studie av 

oljekartellen OPECs strategiska beteende visade den evolutionära spelteorin hur OPEC under 

ett årtionde utvecklat och anpassat sitt strategiska beteende för att vinna marknadsandelar och 

öka sin konkurrenskraft. Genom att studera utfallet och den information de erhöll från tagna 

beslut lärde sig OPEC hur de skulle justera sitt strategiska beteende för att bli framgångsrika 

(Wood et al., 2016). 

 

Strategiska beteenden som är långsiktigt hållbara och överträffar andra aktörers beteende samt 

överlever utvecklingen av nya strategier är fokuspunkten för den evolutionära spelteorin. Det 

strategiska beteendet är synonymt med de beslut som fattas inom organisationen. Besluten 

förväntas bli tagna i en miljö som präglas av återkommande beslutstillfällen med många aktörer 

och där alla aktörer har en begränsad rationalitet (Debnath et al., 2018; Sumaila & Apaloo, 

2002; Weibull, 1998). För att en aktör ska kunna välja den mest fördelaktiga och robusta 

strategin, den som är mest uppskattad av omvärlden och genererar det bästa utfallet, antas 

aktören lära sig av tidigare beslut och anpassa samt utveckla sin strategi för att i framtiden 

förbättra resultatet av de val som görs. I denna beslutsprocessen antas även aktören reflektera 

över andra aktörers agerande, vilket således påverkar hur en aktör fattar sitt beslut (Debnath et 

al., 2018; Sumaila & Apaloo, 2002; Weibull, 1998; Wood, Mason, & Finnoff, 2016).  

 

Tarter & Hoy (1998) accentuerar att oberoende av företagsbransch ser beslutsfattande 

processerna likartade ut och att administration kan ses som en praktisk tillämpning av det. 

Beslutsfattandets anknytning till situationsanpassning inträffar genom att organisationer 

anpassar sig till de krav som ställs av deras omgivning (Finne, 1991), denna anpassning är 

allmänt känt som kontextperspektivet. Osborn & Hunt (1974) framhävde att när omgivningen 

förändras måste organisationer anpassa sin struktur och sina processer för att ha möjlighet att 

https://www.zotero.org/google-docs/?gVP9EI
https://www.zotero.org/google-docs/?3FOTg5
https://www.zotero.org/google-docs/?5pmE1D
https://www.zotero.org/google-docs/?5pmE1D
https://www.zotero.org/google-docs/?JN7CSq
https://www.zotero.org/google-docs/?JN7CSq
https://www.zotero.org/google-docs/?jAAD3m
https://www.zotero.org/google-docs/?HsOfnb
https://www.zotero.org/google-docs/?3bE9rm
https://www.zotero.org/google-docs/?3bE9rm
https://www.zotero.org/google-docs/?3bE9rm
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bevara sin verksamhet. Om tillräcklig anpassning inte sker kommer organisationen att börja 

röra sig mot irrelevans, utrotning eller någon form av påtvingad förändring (Scott, 1970). 

 

Lagförslaget som Näringsdepartementet presenterat skulle innebära förändringar för de företag 

som omfattas av förslaget. Remissvaren på lagförslaget visar att de föreslagna förändringarna 

inte välkomnas av alla utan visar att det finns motsättningar kring hur de växande avtalade 

betalningstiderna borde hanteras och bekämpas. Det pekar på att remissinstanserna har olika 

intressen och därmed olika åsikter om hur företag bör anpassa sina verksamheter för att åtgärda 

problemet på bästa sätt. Då de olika instanserna verkar i olika miljöer är det inte förvånande 

om de har olika uppfattningar kring vilket strategiskt beteende som är mest fördelaktigt för att 

en sådan anpassning ska vara långsiktigt hållbar. Detta tyder på att beroende på instansernas 

förutsättningar samt hur de skulle påverkas av lagförslaget så är vissa mer måna än andra att 

nå en betalningstid på 30 dagar.  

 

Pärlhems kartläggning speglar företagens uppfattning om de bakomliggande orsakerna som 

leder till att de avtalade betalningstiderna ökar samt varför de tror att betalningar ibland 

anländer för sent. Den sammanställer och visualiserar även företagens åsikter om hur de 

avtalade betalningstiderna samt de sent inkomna betalningarna påverkar deras verksamhet. 

Däremot saknas information om de faktiska effekterna på företagens likviditet som uppges vara 

området som påverkas mest. Detta gör att bilden blir ofullständig och inte fullt ut speglar den 

beslutsmiljö som företagen befinner sig i. Om företagen anger och således är medvetna om att 

likviditeten påverkas mest vore det intressant att veta hur mycket den påverkas. Denna 

information skulle skapa en mer nyanserad bild över företagens beslutsmiljö och bidra med en 

förståelse kring vad det är företag går miste om ifall de anpassar sig efter krav från dominanta 

aktörer.  

 

1.4 Syfte 

Pärlhems kartläggning gick ut på att ta fram ett underlag gällande avtalade betalningstider och 

andelen sena betalningar i näringslivet. Kartläggningen presenterade företagens uppfattning 

om vad som låg bakom längden på de avtalade betalningstiderna och vad företagen bedömde 

att detta fick för konsekvenser. Däremot saknades uppgifter kring företagens genomsnittliga 

betalningstider samt de avtalade betalningstidernas faktiska effekter på företagens likviditet 

och hur detta ser ut för varje företagsklass.  

 

Genom att beräkna och analysera de genomsnittliga betalningstiderna ämnar uppsatsen 

visualisera hur de olika företagsklassernas kassaflöden och likviditet påverkas om de 

genomsnittliga betalningstiderna vore exakt 30 dagar. Syftet med denna uppsats är att 

genomföra en explorativ undersökning av företags genomsnittliga betalningstider och hur de 

påverkar företags kassaflöde och likviditet för att genom det bidra med förståelse kring vad 

företagen avstår när deras strategiska beteende leder till att de anpassar sig efter externa krav. 

Genom detta syfte ämnar uppsatsen komplettera den kartläggning som Pärlhem utförde 2016 

och syftet mynnar ut i följande frågeställningar som uppsatsen ämnar besvara.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?n8Y5Fx
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1.5 Frågeställningar 

 

- Hur påverkas företagsklassernas kassaflöde och likviditet om de genomsnittliga 

betalningstiderna förändras till exakt 30 dagar? 

 

- Vad säger den genomsnittliga förändringen av kassaflödet och likviditeten om 

företagsklassernas strategiska beteende? 

 

1.6 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka 200 svenska företag fördelat på fyra olika företagsklasser 

vilka följer den Europeiska kommissionens standard (European Commission, 2013). Datan för 

undersökningens samtliga observationer är inhämtade från varje företags respektive 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Den insamlade datan berör endast företagens 

omsättning och kundfordringarnas utgående balans. Således har en avgränsning gjorts i att inte 

observera utvecklingen över tid utan endast fokusera på ställningen för ett specifikt år samt att 

uppsatsen inte tar hänsyn till andra faktorer som exempelvis bransch eller geografisk placering. 

Vidare är kärnan inom studien företagens kassaflöde, likviditet och genomsnittliga 

betalningstider. Ytterligare en avgränsning har således gjorts då andra finansiella mått som 

exempelvis lönsamhet inte inkluderas eller undersöks. 

 

1.7 Disposition 

I nästa kapitel kommer Pärlhems genomförda kartläggning att presenteras följt av kapitel tre 

som innehåller uppsatsens teoretiska referensram. Kapitel fyra presenterar uppsatsens 

undersökningsmetod följt av kapitel fem som avhandlar sammanställningen och bearbetningen 

av insamlad och använd empiri. I kapitel sex analyseras det empiriska materialet genom den 

teoretiska referensramen som presenteras i kapitel tre och empirin jämförs även med den 

tidigare kartläggningen som presenterats i kapitel två. Därefter följer kapitel sju som återger 

uppsatsens slutsatser, en kortfattad diskussion och reflektion kring uppsatsen i helhet och 

avslutningsvis presenteras några förslag på framtida forskning. 

 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?Di7PeB
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2. Kartläggning av betalningstider i näringslivet 
År 2016 sammanställde Stefan Pärlhem en undersökning åt regeringskansliet. Denna 

undersökning utfördes med syftet att framställa ett aktuellt underlag kring näringslivets 

betalningstider, det vill säga hur lång tid det tar för ett företag att få betalt av ett annat företag. 

Kartläggningen undersökte även orsakerna till rådande betalningstider samt om det fanns 

kopplingar mellan rådande betalningstider och branschtillhörighet (Pärlhem, 2016). För att 

kunna genomföra denna undersökning har Pärlhem skickat ut en enkät med 57 olika 

ställningstaganden som företag från de olika företagsklasserna fått besvara. Frågeformuläret är 

framtaget genom ett samarbete mellan Näringsdepartementet och SCB och detta frågeformulär 

skickades ut till 3983 företag varav 1595 företag besvarade enkäten. Därefter har de erhållna 

svaren sammanställts och vissa beräkningar har utförts för att kunna visualisera hur svaren 

fördelar sig utifrån bland annat företagsklass eller bransch (Pärlhem, 2016). Uppsatsen syfte 

och frågeställning bygger till stor del på denna undersökning. Nedan följer en presentation av 

vissa utvalda delar av undersökningen.  

 

2.1 Avtalade betalningstider 

Pärlhems (2016) undersökning visade att de avtalade betalningstiderna ökar beroende på 

företagsklass, vilket går att observera i Figur 2.1 nedan. Mikroföretag har en viktad 

genomsnittlig förhandlad betalningstid på 28 dagar medan stora företag i genomsnitt har avtalat 

om en betalningstid på 32 dagar innan de ska få betalt. Vidare blir det även tydligt att ju större 

företaget är desto längre blir de avtalade betalningstiderna. 

 

         
Figur 2.1. Figuren visar hur den avtalade betalningstiden ser ut baserat på leverantörens kundgrupp och storlek. 

Motsvarande värden för 2006 visas inom parentes och samtliga värden anges i antal dagar (Pärlhem, 2016). 

 

2.2 Anledningar till att de avtalade betalningstiderna blir längre 

I Figur 2.2 visas företagens bedömning av vad de bakomliggande orsakerna är till att de 

avtalade betalningstiderna blir allt längre. När alla företagsklassernas svar sammanställts 

framgår att 47 procent av de tillfrågade företagen angett att det beror delvis eller helt på krav 

från dominerande företag, vilket tydligt sticker ut i förhållande till de andra faktorerna (Pärlhem 

2016). 
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Figur 2.2. Figuren visar vad företagen bedömer är orsaken till att de avtalade betalningstiderna blir allt längre. 

Figuren visar andelen företag, oavsett företagsklass, som anger att det delvis eller helt beror på ovan faktorer. 

Värdena anges i procent. (Pärlhem, 2016). 

 

När dessa faktorer analyseras för varje företagsklass går vissa skillnader att observera. I Figur 

2.3 går det att utläsa att det fortfarande är krav från dominerande företag som är den mest 

avgörande faktorn, oavsett företagsklass. Sammanställningen visar att medelstora och stora 

företag påverkas mer av krav från dominerande företag i förhållande till små företag och 

mikroföretag (Pärlhem 2016). 

 

 
Figur 2.3. Figuren visar vad företagen bedömer är orsaken till att de avtalade betalningstiderna blir allt längre. 

Figuren visar andelen företag, per företagsklass, som anger att det delvis eller helt beror på ovan faktorer. 

Värdena anges i procent. (Pärlhem, 2016). 

 

Små företag och mikroföretag har däremot inte utsatts för påtryckningar från dominerande 

företag att acceptera betalningstider på över 31 dagar i samma utsträckning som medelstora 

och stora företag, se Figur 2.4 nedan. Där går det även att observera att företagetsstorleken har 

betydelse för hur ofta ett företag utsätts för påtryckningar från externa parter (Pärlhem 2016). 

 

 
Figur 2.4. Figuren visar andelen företag som accepterat betalningstider på över 31 dagar på grund av 

påtryckningar från företag i en dominerande ställning. Figuren anger dessa värden fördelat på företagsklass och i 

procent av antalet tillfrågade företag, motsvarande värden för 2006 visas inom parentes (Pärlhem, 2016). 

 

2.3 Företagens bedömningar av vad konsekvenserna blir 

Pärlhems (2016) kartläggning visar att oavsett storleken på företagen så uppger företagen att 

de långa avtalade betalningstider påverkar deras likviditet mest, följt av lönsamhet. Därefter 

skiljer det sig mellan företagsklasserna om det är räntekostnader eller förmågan att anställa 
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personal som blir lidande. Figur 2.5 visar även att påverkan på likviditeten och lönsamheten 

har ökat för samtliga företagsklasser där det finns jämförelsesiffror från en tidigare 

undersökning från 2006, dessa visas inom parenteserna. 

 

 
Figur 2.5. Figuren visar företagens bedömning av vad konsekvenserna blir av att deras kunder ställer krav på 

långa avtalade betalningstider. Bedömningarna anges per företagsklass och där andelen som anser att dessa 

faktorer får ganska stor eller mycket stor betydelse visas. Värdena anges i procent och motsvarande värden för 

2006 visas inom parentes (Pärlhem, 2016). 

 

2.4 Företagens värdering av konsekvenser 

När företagen får uppge konsekvenserna av betalningar som blir försenade är det väldigt jämnt 

och det finns skillnader som beror på företagsklass. Stora och medelstora företag uppger att 

den största konsekvensen är en ökad administrativ börda medan en påverkan på företagens 

likviditet kommer på andra plats. För små- och mikroföretag ser det ut på motsatt vis  (Pärlhem, 

2016). Detta är vad som visas i Figur 2.6 nedan. 

 

 
Figur 2.6. I denna figur presenteras företagens värdering av vad konsekvenserna blir av att betalningar blir 

försenade. Figuren visar endast hur stor andel inom varje företagsklass som angett ganska stor eller mycket stor 

betydelse, motsvarande värden för 2006 visas inom parentes och allt anges i procent (Pärlhem, 2016). 
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3. Teoretiskt referensram 
I det första avsnittet resoneras kring uppsatsens motiv till varför vissa teorier har valts och detta 

fullföljs av en fördjupning av respektive teori. Därefter sammanställs teorierna genom att 

tydliggöra hur dessa är sammankopplade samt hur de är sammankopplade med företags 

betalningstider.  

 

3.1 Val av teorier 

Beslutsfattare inom ett företag står ideligen inför flerdelade val som har möjlighet att påverka 

företaget på olika sätt. Beslutsfattarna kan vara tvungna att anpassa sig till sin externa omvärld 

genom att följa lagar och regler samt ta hänsyn till sina intressenter, men också till den interna 

omgivningen som exempelvis chefer vars krav måste uppfyllas oberoende av vad 

beslutsfattarna tycker är mest fördelaktigt. Således kan det innebära att 

administrationsavdelningen är begränsade att arbeta i full takt och därmed fullgöra sina 

uppgifter kring kundfordringar vilket följaktligen resulterar i längre betalningstider. Inom 

kontextperspektivet är situationsanpassning en betydelsefull aspekt och omvärlden ses som en 

komplex konstruktion. Organisationen behöver ta hänsyn till och anpassa sig efter sin omvärld 

för att arbeta optimalt och konkurrenskraftigt. Detta gör att kontextperspektivet kan bidra med 

förståelse till varför betalningstider inte alltid prioriteras. 

 

Med Pärlhems kartläggning som utgångspunkt är det känt att likviditeten påverkas av de långa 

avtalade betalningstiderna. För att företagen ska kunna överleva krävs det att de på lång sikt 

har ett positivt kassaflöde och är tillräckligt likvida för att kunna betala sina skulder på kort 

sikt. Troligen har företagens strategiska beteende resulterat i en avvägning mellan vad som är 

mest gynnsamt för företaget på kort respektive lång sikt. För att kunna fatta strategiska beslut 

som är hållbara på lång sikt blir det vitalt att företagen kan behandla och bearbeta information 

för att minimera osäkerheten kring vilket utfall deras beslut kommer resultera i. Den 

evolutionära spelteorin kan tillsammans med kontextperspektivet ge en ökad förståelse för hur 

anpassning och ett företags strategiska beteende påverkar kassaflödet och likviditeten i ett 

företag.  

 

3.2 Kontextperspektivet 

Den klassiska organisationsläran hävdade att det förekom endast ett sätt som är mest 

fördelaktigt att vara organiserad på och att alla organisationer därmed bör vara organiserade på 

liknande sätt (Brech, 1957; Donaldson, 1995, 2001). Denna idé ersattes av kontextperspektivet 

som har sitt ursprung kring mitten av 1900-talet (Donaldson, 1995; Hamann, 2017; Woodward, 

1958, 1965) och uttrycket myntades av Lawrence & Lorsch (1967). Ställningstagandet för 

kontextperspektivet grundar sig på att den mest fördelaktiga organisationsstrukturen är 

beroende av den situation en organisation befinner sig i och den struktur som resulterar i högsta 

prestationsförmågan kan följaktligen inte bestämmas utifrån en universell teori (Donaldson, 

2001; Morgan, 2006). För att uppnå effektivitet och en hög prestationsförmåga anger 

kontextperspektivet att organisationen måste anpassa sin struktur efter sin kontext för att på så 

sätt passa in (Balsa, Lainec, & Mugurusid, 2018; Donaldson, 2001; Formentini & Taticchi, 

2016; Hamann, 2017). Teorin anger att företaget med en högre prestationsförmåga och 
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effektiviteten har en bättre “fit” till sin kontext i jämförelse med organisationer som har en 

förhållandevis lägre effektivitet, dessa antas vara i en “misfit”-position (Hamann, 2017).  

 

Donaldson (2001) anger att tre element utgör grunden för mönstret inom kontextsperspektivet. 

Organisationens struktur måste vara sammankopplat med dess beredskapsfaktorer, detta utgör 

det första elementet. Det andra elementet påtalar att ifall en beredskapsfaktor förändras så 

måste detta leda till en förändring av organisationens struktur. Det tredje och sista elementet 

anger att den process där organisationens struktur anpassas till beredskapsfaktorerna leder till 

en bättre anpassning, fit, till sin omgivning och således renderar i en förbättrad effektivitet 

(Donaldson, 2001; Hamann, 2017). Det finns olika sorters faktorer som påverkar ifall en 

organisation kommer förändra sin struktur eller inte och beredskapsfaktorer kan vara både 

externa och interna. Kontextfaktorer är externa, de är omvärldsfaktorer vilka således 

representerar händelser och aspekter som ligger utanför organisationen medan 

organisationsspecifika faktorer är interna och tillhör den specifika organisationen (Donaldson, 

2001; Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Styhre, 2012). Beredskapsfaktorerna driver på 

organisationen förändring och styr relationen mellan organisationens effektivitet och dess 

struktur, där en förbättrad effektivitet är en effekt av en bättre “fit” (Donaldson, 2001; Hamann, 

2017). Denna process visualiserar Donaldson (2001) genom sin “Structural Adjustment to 

Regain Fit” (SARFIT) modell som presenteras nedan i Figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1. Figuren visar en generell modell över hur organisationer förändrar sin struktur för att förbättra sin 

“fit” och genom det öka sin effektivitet (Donaldson, 2001). 

 

Förändringar i organisationens struktur för att nå en högre effektivitet utlöses av att 

prestationsförmågan och således företagets finansiella resultat försämras, vilket 

uppmärksammas av organisationen. Detta initierar en förändringsprocess där organisationens 
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identifierar bristerna i sin verksamhet för att sedan justera sin struktur och anpassa sig efter 

deras kontext (Donaldson, 1987, 2001). Processen kan initieras av att organisationen har gjort 

förändringar i sina företagsspecifika egenskaper vilket leder till en försämrad prestation och 

således kräver en justering av strukturen för att förbättra sin effektivitet. Förloppet kan också 

startas av förändringar utanför organisationen vilka triggar förändringar av de företagsspecifika 

egenskaperna och leder till en justering av organisationens struktur (Donaldson, 1987, 2001). 

 

3.2.1 Interna företagsspecifika faktorer och externa kontextuella faktorer 

De interna beredskapsfaktorerna som påverkar ett företags effektivitet kan delas in i tre olika 

kategorier, dessa är uppgiftsosäkerhet, sammankoppling av organisationens aktiviteter och 

storlek (Donaldson, 2001; Hamann 2017). 

 

Uppgiftsosäkerhet - Uppgiftsosäkerheten påverkas till stor del av den teknologi 

som organisationen besitter och använder. En organisations produkter eller tjänster kan 

vara av både komplex och standardiserad karaktär vilket speglar 

produktionens svårighetsgrad (Donaldson, 2001). Komplexa produkter och tjänster ökar 

behovet av specialkompetenser och flexibla organisationsenheter som enkelt kan 

samverkan med kunder och leverantörer. Detta gör att osäkerheten kring hela processen 

ökar då det är svårare för involverad personal att kontrollera och ha kunskap om hela 

produktionskedjan (Chenhall, 2003). För standardiserade produkter och tjänster är 

förhållandet det motsatta. Processen är mindre komplex och innehåller ofta en högre grad 

av automatisering, vilket gör det lättare för organisationen att kontrollera 

produktionsförloppet. Samverkan mellan kunder och leverantörer sker däremot inte lika 

ofta i en sådan miljö (Chenhall, 2003). 

 

Sammankoppling av organisationens aktiviteter - Aktiviteterna ett företag utför 

och huruvida de behöver sammankopplas består till stor del på vilken typ av produkt 

eller tjänst företaget tillhandahåller. I ett företag som endast tillhandahåller en enda 

produkt eller tjänst kommer samtliga delar av produktionen att vara sammankopplade och 

behöva samarbeta för att leverera slutprodukten (Donaldson, 2001). Organisationer som 

har en diversifierad produktportfölj har nödvändigtvis inte samma behov att länka 

samman organisationens olika aktiviteter. Olika divisioner kan då ansvara för olika 

produkter eller tjänster utan att vara beroende av andra divisioner (Donaldson, 

2001). Sammankopplingen av ett företags aktiviteter har således många likheter 

med uppgiftsosäkerhet, framförallt då båda faktorerna kretsar kring organisationens  

förehavanden och produktion (Donaldsson, 2001) 

 

Storlek - Organisationens storlek syftar främst till antalet personer i 

organisationen, vanligtvis åsyftas de anställda inom ett företag, som ska organiseras 

(Donaldson, 2001). Storlek är även förknippat med möjligheter och begränsningar. Stora 

organisationer besitter en bättre möjlighet att exempelvis investera i teknologier för 

massproduktion och genom det kunna standardisera, förenkla och kostnadseffektivisera 

sin produktionsprocess. Utvecklandet av långsiktiga relationer med kunder och 
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leverantörer samt global marknadsnärvaro är också en vanlig följd av en förändring 

av organisationsstorlek (Chenhall, 2003). Den större organisation renderar i en 

större administrativ börda och samverkan mellan produktionsenheter på olika platser kan 

göra verksamheten mer komplex. Stora företag blir också begränsade genom att ett ökat  

informationsbehov kan leda till införandet av interna regelverk, ökade krav 

på dokumentation, en högre grad av decentralisering och specialiserade enheter 

(Chenhall, 2003). Mindre organisationer har även de fördelar, där deras storlek bidrar till 

en högre flexibilitet, en minskad motsträvighet till förändring samt en högre förmåga att 

snabbt förändras och anpassa sig. Då förändring och innovation kräver att en organisations 

olika grenar kopplas samma blir det logiskt att mindre organisationer har lättare för 

att implementera förändringar (Damanpour, 1992). Förändringar ställer högre krav på 

ledare och chefer för att kunna hantera en mer differentierad organisation inom en mer 

komplex omvärld (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Genom att skapa en struktur som 

innehåller mindre divisioner inom organisationen ökar de stora företagen sin flexibilitet 

och förmåga att implementera nya innovationer (Damanpour, 1992; Eriksson-Zetterquist 

et al., 2012). Eriksson-Zetterquist et al. (2012) menar att det finns ett bästa sätt att 

forma organisationer, vilket är att behandla komplexitet, variation och omväxling genom 

att ha flera enheter som specialiserar sig inom områden av olika slag. 

 

Det finns fler olika externa kontextuella faktorer som påverkar en organisations effektivitet. En 

gemensam nämnare för dessa är att de externa faktorerna som påverkar de interna faktorerna 

och orsakar en justering av organisationens struktur ofta har sin grund i omvärldsosäkerhet där 

kännedomen om framtida förändringar är okänd (Donaldson, 2001). Chenhall (2003) påtalar 

att omvärldsosäkerhet innebär att det inte går att koppla någon sannolikhet till vad som kommer 

inträffa. I de externa faktorer som presenteras nedan är den osäkerhet om framtida förändring 

närvarande. 

 

Geografisk placering - Eriksson-Zetterquist et al. (2012) råd att skapa en divisionaliserad 

och flexibel organisation påverkas bland annat av organisationens geografiska placering. 

En förutsättning för att lyckas skapa en sådan organisatorisk struktur är tillgängligheten till 

kvalificerad arbetskraft (Damanpour, 1992). Stearns, Carter, Reynolds, & Williams (1995) 

anger att platsen där företaget är lokaliserat påverkar bland annat möjligheterna att kunna 

anställa personal. I en storstadsmiljö finns visserligen ett större utbud av anställningsbar 

personal men det är samtidigt större konkurrens om personalen, det motsatta förhållandet 

gäller på mindre orter. Vidare så påverkas möjligheten att anskaffa nödvändiga resurser 

samt priset på dessa resurser, detta då närheten till leverantörer påverkas av var 

organisationen är etablerad. Tillgången på kapital och information samt möjligheterna att 

generera lönsamhet påverkas också av det geografiska läget (Stearns et al., 1995). Stearns 

et al., (1995) påtalar att en organisations geografiska placering således har betydelse för ett 

företags möjligheter till långsiktig fortlevnad och utveckling. Även om det finns 

ekonomiska fördelar med att etablera en verksamhet på en geografiskt kostnadseffektiv 

plats kan detta medföra nackdelar för organisationen då närheten till befintliga och 

potentiella kunder påverkas av var ett företag bedriver sin verksamhet (Porter, 1994). En 
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organisations förutsättningar kan således variera och förändras på olika sätt beroende på 

deras geografiska placering (Stearns et al., 1995). 

 

Bransch - Förändringstakten och dynamiken i branschen som organisationen är 

verksam inom kan påverka organisationens interna miljö. Branscher som präglas av en 

hög förändringstakt har visserligen en hög grad av inneboende osäkerhet men den 

dynamiska miljön öppnar också upp möjligheter för organisationerna (Prajogo, 

2016). Organisationer som verkar inom en föränderlig bransch måste se till att deras 

förmågor motsvarar branschens förväntningar för att uppnå en bättre effektivitet 

(Donaldson, 2001; Prajogo, 2016). Grunden till det ligger i de föränderliga preferenserna 

som organisationens kunder har, där en förändring i preferenser får konsekvensen att 

företaget måste justera sin interna miljö för att kunna möta de nya 

förväntningarna. Organisationens förmåga att investera i nya teknologier och utveckla sina 

förmågor blir således viktigare i branscher som kännetecknas av en hög förändringstakt 

(Prajogo, 2016).  

 

Konkurrens - Organisationens konkurrenssituation och förmåga att konkurrera är 

tätt sammankopplad med förändringstakten inom branschen. Idéer, rutiner och 

beteenden bidrar till att skapa konkurrensfördelar och ökar förmågan att konkurrera med 

andra aktörer (Porter, 1994, Prajogo, 2016). En bransch som kännetecknas av en 

snabb förändringstakt innebär således att aktörerna på marknaden konstant måste ligga 

i framkant för att inneha konkurrensfördelar (Prajogo, 2016). Lumpkin & Dess 

(2001) påtalar att organisationer försöker skapa eller se till att besitta kritiska resurser för 

att genom det skapa konkurrensfördelar. Då användbara resurser antas vara begränsade 

samt att vissa organisationer inte kommer lyckas med sin strävan att kontrollera 

kritiska tillgångar så kommer dessa organisationer att försöka finna andra vägar att 

förbättra sin konkurrenskraft. I miljöer med en hög konkurrensnivå och där det är svårt 

att differentiera sina produkter från konkurrenterna blir prissänkningar med negativa 

konsekvenser på lönsamheten ett sätt att öka sin konkurrenskraft (Lumpkin & Dess, 2001; 

Prajogo, 2016). Prajogo (2016) fortsätter resonemanget med att påverkan på 

marginalintäkter och kassaflöde är dominerande i miljöer med kraftig konkurrens. 

Produkterna och tjänsterna som organisationerna i konkurrenskraftiga miljöer producerar 

är ofta så pass standardiserade att kunderna är indifferenta till vem som är leverantören, 

detta är orsaken till att priskrig utlöses och renderar i negativa effekter på företagens 

ekonomi. Detta scenario är inte lika vanligt i branscher med mindre konkurrens och där 

produkterna eller tjänsterna är av mer komplex karaktär (Lumpkin & Dess, 2001; Prajogo, 

2016). Bransch och konkurrens blir således tätt sammankopplade då teknologiska 

förändringar inom branschen drastiskt kan förändra ett företags konkurrenssituation 

(Prajogo, 2016). 
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3.3 Beslutsfattande i företag 

3.3.1 Evolutionär spelteori 

Galbraith & Clarks (1973) resonemang kring organisationers behov av information samt 

förmågan att använda och bearbeta informationen för att anpassa styrandet av organisationen 

återfinns även inom den evolutionära spelteorin. Denna teoris beslutsprocess inkluderar 

faktorer som andra aktörers strategiska beteende, antagandet att aktörer lär sig av sitt tidigare 

agerande och att de experimenterar med nya strategier eller imiterar andra aktörers strategier 

för att nå en bättre måluppfyllelse vid nästa beslutstillfälle. Dessa aktörer antas även vara 

begränsat rationella samt att de endast har tillgång till viss information men inte all information, 

vilket leder till ett mått av osäkerhet (Debnath et al., 2018; Sumaila & Apaloo, 2002; Weibull, 

1998; Wood et al., 2016). Målet är att uppnå ett jämviktsläge där parterna som påverkas av 

tagna beslut inte får det bättre om de skulle avvika från sin position (Sumaila & Apaloo, 2002). 

Föregångaren till detta är den klassiska spelteorin som antar att aktören alltid tar beslut för att 

maximera sin nytta utan beakta effekterna av andra aktörers beslut eller framtida konsekvenser 

av det egna beslutet. Det förutsätter även att aktören har tillgång till all information och kommer 

agera på ett rationellt sätt (Sumaila & Apaloo, 2002). Den evolutionära spelteorins fokus på 

utveckling, lärande och anpassning är en löpande process som gör att teorin skiljer sig från den 

klassiska spelteorin. Denna process består av två delar. 

 

Den första delen av processen står för skapandet av en variation av strategier. Den strategi som 

leder till att målen uppfylls samt överlever befintliga strategier och kan stå emot nyutvecklade 

strategier är evolutionärt stabil (Sumaila & Apaloo, 2002; Weibull, 1998; Wood et al., 2016). 

Den andra delen av processen speglar valet av dessa framtagna strategier där vissa strategier 

värderas högre än andra. Detta är en dynamisk process vilken inkluderar att aktören lär sig 

effekterna av tidigare fattade beslut för att vid nästa tillfälle kunna justera sitt beteende 

(Sumaila & Apaloo, 2002; Weibull, 1998; Wood et al., 2016). Om aktören skapat och selekterat 

en strategi som visar sig generera en icke-tillfredsställande måluppfyllelse antas aktören lära 

sig av detta. Aktören kommer då skapa en ny och bättre anpassad strategi som sedan selekteras 

vid nästa beslutstillfälle för att på så sätt kunna generera en bättre och mer tillfredställande 

måluppfyllelse (Wood et al., 2016). Den evolutionära spelteorin försöker således beskriva 

aktörers beslutsfattande och resa mot måluppfyllelse genom en process av trial-and-error-

beteende. Inom ramen för processen justerar och utvecklar den begränsat rationella aktören sitt 

beslutsfattande vartefter aktören lär sig effekterna av fattade beslut samt observerar utgången 

av andra aktörers beslut och tar hänsyn till inom vilken kontexten besluten fattats (Sumaila & 

Apaloo, 2002). 

 

3.3.2 Begränsad rationalitet 

Begreppet begränsad rationalitet myntades 1945 av Herbert A. Simon och omgärdas av tre 

olika faktorer som gör att rationaliteten anses vara begränsad (March, 1978, 1991; Simon, 

1982, 1997; Wall, 1993), dessa faktorer är; 

  

Osäkerhet om framtida konsekvenser – I största möjliga mån vill organisationer undvika 

osäkra utgångar. Det är troligt att organisationer har svårt att förutsäga de ibland kortsiktiga 

https://www.zotero.org/google-docs/?6GUGNj
https://www.zotero.org/google-docs/?cowlYr
https://www.zotero.org/google-docs/?cowlYr
https://www.zotero.org/google-docs/?o9j9D6
https://www.zotero.org/google-docs/?BJ8ffa
https://www.zotero.org/google-docs/?33lVYQ
https://www.zotero.org/google-docs/?0fU5Fj
https://www.zotero.org/google-docs/?RhSJXj
https://www.zotero.org/google-docs/?W2joD2
https://www.zotero.org/google-docs/?W2joD2
https://www.zotero.org/google-docs/?mSiXjn
https://www.zotero.org/google-docs/?mSiXjn
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men framförallt långsiktig konsekvenserna av ett beslut. Detta är en av anledningarna till 

att beslut ofta fattas med en kortare tidshorisont för att det på så vis blir enklare att förutspå 

de framtida effekterna. Då det är svårt att förutse vad effekterna av ett beslut kommer få 

för konsekvenser i framtiden gör detta att osäkerhetsfaktorn begränsar möjligheten till 

rationellt beslutsfattande (March, 1978, 1991; Simon, 1982, 1997; Wall,1993). 

  

Ofullständig information om möjliga alternativ – Här görs ett antagande att aktörer saknar 

fullständig information om de möjligheter som finns. I en beslutssituation letar aktören 

efter det beslut som ska resultera i den mest gynnsamma utgången. Om aktören vid 

beslutstillfället saknar information om vissa alternativ, eller är omedveten om att det finns 

alternativ som inte observerats, försvårar detta möjligheten till ett rationellt beslut (March, 

1978, 1991; Simon, 1982, 1997; Wall, 1993). 

 

Komplexitet – I den komplexa värld som människor lever i är det svårt, om inte omöjligt, 

för en människa att behandla och beräkna tänkbara utgångar som ett beslut kan få. 

Möjligheten att beräkna eller förutse effekterna av sitt handlande gör att rationaliteten 

begränsas (March, 1978, 1991; Simon, 1982, 1997; Wall, 1993). 

 

För att tydliggöra hur dessa tre begrepp tenderar att smälta samman använder Simon (1982) ett 

parti schack som metafor. När en spelare startar partiet är det i dennes intresse att välja den 

bästa strategin. Strategin är besluten att flytta pjäserna i en viss följd för att vinna partiet. För 

att välja strategi måste spelaren ta hänsyn till vilka pjäser hen kan flytta och vad som blir 

konsekvenserna av en flyttad pjäs. Konsekvenserna är viktiga att ta hänsyn till då de påverkar 

hur spelare ett bör agera i nästa drag (Simon, 1982). Studier utförda på duktiga schackspelare 

och hur de fattar beslut har visat att de inte analyserar alla tänkbara möjligheter. De undersöker 

och beräknar tänkbara utgångar för cirka sex olika drag och så fort spelaren finner en strategi 

som bedöms vara tillfredsställande väljer spelaren den strategin (Simon, 1982). 

Schackscenariot belyser problematiken i att fatta rationella beslut. Komplexiteten i att beräkna 

tänkbara utgångar leder till en osäkerhet om framtida konsekvenser och det blir svårt att få en 

överblick över vilka alternativ en spelare har desto längre in i framtiden de olika alternativen 

ska beräknas. 

 

3.4 Sammanställning och sammankoppling av teorierna samt deras 

koppling till betalningstider 

Kontextperspektivet och den evolutionära spelteorin har många gemensamma 

beröringspunkter. Beslut fattas i en miljö präglad av ofullständig information där beslut baseras 

på förändringar i den interna eller externa miljön vilka har resulterat i en försämrad effektivitet.  

Målsättningen är att beslutet att anta en ny strategi ska förbättra organisationens effektivitet. 

En konsekvens av den nyantagna strategin är förändringar i organisationens struktur vilken 

anpassas för att uppnå en högre effektivitet. Båda dessa teorier innehåller således ett mått av 

anpassning och osäkerhet vilket belyser hur dessa två teorier kring anpassning och 

beslutsfattande tenderar att flätas samman. I båda dessa fall är en begränsad rationalitet och 

tillgången på samt bearbetningen av information en kritisk faktor som bidrar till den 

https://www.zotero.org/google-docs/?HxJs96
https://www.zotero.org/google-docs/?jKpLHL
https://www.zotero.org/google-docs/?7EAELF
https://www.zotero.org/google-docs/?7EAELF
https://www.zotero.org/google-docs/?rzzbVu
https://www.zotero.org/google-docs/?Wxxibu
https://www.zotero.org/google-docs/?v1mrwU
https://www.zotero.org/google-docs/?o89sDE
https://www.zotero.org/google-docs/?LJxcPD
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inneboende komplexiteten. Det kan på förhand vara svårt att veta hur företaget på bästa sätt 

anpassar sig till sin omgivning och vilka beslut som ska tas för att lyckas med detta. Den 

evolutionära spelteorins utveckling av beslutsfattandet genom en trial-and-error-process är ett 

sätt organisationer kan se hur väl besluten leder till en lyckad anpassning och ökad effektivitet. 

En lyckad anpassning till en förändrad intern eller extern kravbild kan ses som att en bättre 

måluppfyllelse är nådd. Ifall detta inte sker justerar organisationen sitt beteende återigen för att 

förbättra sin effektivitet. Detta då organisationerna strävar efter att möta tänkbara motparters 

förväntningar för att leverera relevanta produkter och tjänster som säkrar organisationens 

fortlevnad. 

 

Teorierna kan bidra till att förstå längden på företagens genomsnittliga betalningstider genom 

de interna och externa faktorerna som presenterats i kombination med hur företagen försöker 

fatta rationella beslut för att öka sin effektivitet. SARFIT-modellen kan här användas som en 

utgångspunkt i den kommande analysen. Förändringar i de interna och externa faktorerna 

påverkar företagets effektivitet och när effektiviteten sjunker tillräckligt mycket kommer 

organisationens struktur justeras för att förbättra effektiviteten. Exempelvis kan en konkurrents 

innovationer förändra organisationens position på marknaden. En ökad osäkerhet kring hur 

organisationen ska hantera och möta denna förändring kan då uppstå. För att återigen öka sin 

konkurrenskraft kan en effekt av detta bli att organisation förändrar sina rutiner kopplade till 

betalningstider och erbjuder sina kunder längre kredittid för att på så sätt öka sin 

konkurrenskraft. Genom att minska uppgiftsosäkerheten så att organisationens medlemmar vet 

hur de ska agera för att öka konkurrenskraften kan denna förändring således leda till att 

organisationens prestationsförmåga återigen ökar. Den evolutionära spelteorin är närvarande i 

denna process genom de beslut organisationerna slutligen tar. Givet organisationens 

erfarenheter från tidigare beslutsprocesser antas organisationen kunna avgöra vilket beslutet 

som genererar en högre effektivitet. Olika kombinationer av de interna och externa faktorerna 

i samband med beslutsprocessen för att förbättra effektiviteten kan således påverka en 

organisations genomsnittliga betalningstider.  
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4. Undersökningsmetod och metodologiska överväganden 
I detta kapitel presenteras uppsatsens undersökningsmetod i sin helhet och inleder med ett 

avsnitt kring varför en kvantitativ ansats har valts med hänsyn till reliabilitet och validitet. 

Avsnittet inkluderar även hur datainsamlingen gått till. Därefter presenteras uppsatsens 

urvalsram följt av vilka felkällor som är kopplade till undersökningen. Avslutningsvis 

framställs hur och vilka beräkningar som har utförts på den insamlade sekundärdatan, där en 

matematisk härledning av de använda beräkningsmetoderna ingår. 

 

4.1 Val av metod 

Vid insamling av empiri i en undersökning ska vissa kriterier uppfyllas för att undersökningar 

ska vara framåtskridande (Bryman, 2012; Dahmström, 2011). Främst ska empirin vara 

tillförlitlig och trovärdig samt giltig och relevant. Detta benämns genom begreppen reliabel 

och valid (Jacobsen, 2017). Denna uppsats applicerar en kvantitativ ansats, främst för att 

egenskaperna kopplade till reliabilitet så som replikerbarhet och konsistenta mätvärden är 

framträdande i den undersökning uppsatsen ämnar att utföra. Med reliabilitet beskrivs 

tillförlitligheten hos en undersökning och är i synnerhet aktuellt i samband med kvantitativ 

forskning (Bryman, 2012; Dahmström, 2011). Därutöver avser begreppet reliabilitet huruvida 

resultaten av en studie är replikerbara och om mätvärdena är konsistenta (Bryman, 2012; 

Dahmström, 2011). Då uppsatsen uteslutande använder sekundärdata som härstammar från 

resultat- och balansräkningar leder det till att ifall studien skulle replikeras av någon annan 

skulle de erhålla samma värden då datan i årsredovisningarna kommer vara densamma. 

Används samma formler för att beräkna samma mått som denna undersökning gör skulle 

således samma resultat erhållas. Uppsatsens undersökning kan således sägas vara reliabel då 

den antas vara enkel att replikera samt att den innehåller konsistenta mätvärden. Reliabilitet är 

trots det inte tillräckligt för att informationen i en undersökning ska vara pålitlig, utan det måste 

även förekomma validitet. Begreppet validitet avser relevansen av den insamlade datan för 

undersökningen och om den empiri som samlats besvarar frågeställningen och mäter det som 

avses mätas (Bryman, 2012; MDH, 2014). Den använda empirins relevans för undersökningen 

samt den möjligheten empirin ger att besvara frågeställningen leder till en ökad validitet. 

Vidare framhäver fortsättningen av detta metodavsnitt hur val, avgränsningar och beräkningar 

gjorts för att ge en tydlig bild av hur undersökningens data har bearbetats, vilket Bryman (2012) 

och MDH (2014) uppger är en viktig del för att uppnå god validitet. 

 

Datan som använts i denna undersökning är, som tidigare nämnt, uteslutande sekundärdata. 

Fördelen med att använda sekundärdata är att all data redan finns tillgänglig och ingen ny 

insamling behöver göras (Dahmström, 2011). Den tidsmässiga aspekten möjliggjorde således 

att uppsatsen kunde undersöka fler objekt. Dahmström (2011) nämner att nackdelarna med att 

använda befintlig sekundärdata är att beräkningar endast kan utföras på den data som finns 

tillgänglig, att den ibland kan vara gammal och irrelevant samt att trovärdigheten kan vara svår 

att bekräfta. I denna uppsats utgör detta inget hinder då sekundärdatan som uppsatsen önskar 

analysera finns tillgänglig i företagens balans- och resultaträkningar. Detta gör att en insamling 

av ny data, genom exempelvis en enkät, vore högst onödig. Att datan hämtas från företagens 

årsredovisningar, där balans- och resultaträkningar finns inkluderade, bidrar även till att 
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uppgifternas trovärdighet stärks. Detta då årsredovisningar granskas och godkänns av en 

auktoriserad revisor (FAR AB, 2018). Vidare så passar användningen av sekundärdata både 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Uppsatsens syfte och frågeställningar motiverar även att 

en kvantitativ ansats används då beräkningar och visualisering av sekundärdata ämnar bidra till 

besvarandet av dessa. 

   

Ytterligare en anledning till att en kvantitativ ansats antagits härstammar från uppsatsens 

ambition att utgöra ett komplement till den kartläggning Pärlhem utfört. Som nämnt i kapitel 

två så samlade Pärlhem (2016) in sin information genom en enkät där företagen fick bedöma 

och värdera konsekvenserna kring de olika frågorna. Genom att denna uppsats väljer ett annat 

tillvägagångssätt och en kvantitativ ansats så skiljer den sig från Pärlhems undersökning som 

hade en mer kvalitativ karaktär. Fördelen med att anta en kvantitativ ansats blir således att 

uppsatsen får en möjlighet att jämföra de kvantitativa resultaten från denna undersökning med 

resultaten som Pärlhem erhöll från sin kvalitativa data. Jämförelser av resultaten, vilka 

härstammar från den insamlade datan, kan således visa om det finns skillnader eller likheter i 

den kvalitativa och kvantitativa datan. På så sätt kompletterar uppsatsen Pärlhems tidigare 

undersökning.  

 

4.2 Urvalsram 

I denna undersökning har flera val och således avgränsningar gjorts när det kommer till frågan 

om vilka objekt som ska inkluderas i insamlingen och undersökningen av sekundärdata. För 

insamlingen av sekundärdata har databasen Retriever Business använts. Denna företagsdatabas 

tillhandahåller svenska företag och koncerners årsredovisningar och bokslut för de senaste tio 

åren (Göthberg, 2016). Då Pärlhems kartläggning från 2016 var utförd på svenska företag så 

har även denna uppsats valt att fokusera på uteslutande svenska företag och endast aktiebolag. 

Uppsatsen följer även Europeiska kommissionens klassificering över vad som är mikro-, små, 

medelstora och stora företag. Europeiska kommissionen (European Commission, 2013) anger 

följande kriterier för att tillhöra de olika företagsklasserna; 

 

Mikroföretag - anställda 0-9, omsättning och/eller balansomslutning <20 000 000 

Små företag - anställda 10-49, omsättning och/eller balansomslutning  

20 000 000-100 000 000 

Medelstora företag - anställda 50-249, omsättning och/eller balansomslutning  

100 000 000-500 000 000 

Stora företag - anställda 249<, omsättning och/eller balansomslutning 500 000 000< 

 

Uppsatsen har, i valet mellan omsättning och balansomslutning, valt att utgå från omsättning. 

Valet motiveras av att omsättningen även används vid beräkningen av de genomsnittliga 

betalningstiderna. En sökning i databasen Retriever Business utfördes baserat på ovan angivna 

kriterier samt att endast år 2017 undersöktes. Därefter valdes de 50 första träffarna i varje av 

de fyra företagsklasserna, totalt 200 företag, med undantag för nedan angivna kriterier. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?FPIk9y
https://www.zotero.org/google-docs/?aPb2CV
https://www.zotero.org/google-docs/?HFcLcc
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På grund av att uppsatsen utgår från information som återfinns i företagens och koncernernas 

balans- och resultaträkningar har en avgränsning gjorts i de fall ett företag är en del av koncern. 

En koncerns balans- och resultaträkning är en sammanslagning av alla dotterföretagens balans- 

och resultaträkningar (Fagerström, 2014). För att undvika dubbelräkning har uppsatsen 

huvudsakligen utgått från koncerners finansiella rapporter. På så sätt har företag som 

exempelvis tillhört de 50 första företagen i företagsklassen medelstora företag exkluderats om 

de har en koncernmoder som är inkluderad bland det 50 första företagen i företagsklassen stora 

företag. En annan anledning till att koncerner föredrogs framför enskilda företag är för att deras 

balans- och resultaträkningar hade eliminerat alla koncerninterna händelser. De interna 

kundfordringarna har inte i något fall inkluderats i den sekundärdata som inhämtats och använts 

i beräkningarna. 

 

I vissa fall har koncernmodern varit utländsk och då har koncernbokslutet saknats. I dessa fall 

har företagen exkluderats från undersökningen. Detsamma gäller i de fall då en övervägande 

majoritet av kundfordringarna varit koncerninterna men koncernens konsoliderade balans- och 

resultaträkning saknats. Detta går i linje med kartläggningen av Pärlhem (2016), där företag 

som endast hade koncernintern försäljning exkluderades. Företag vars balansräkningar inte 

tydligt angav hur stor posten kundfordringar var har även de exkluderats från undersökningen. 

Utöver detta har även ett företag uteslutits då deras verksamhet tillhandahåller tjänster som 

fakturabelåning och factoring. Deras genomsnittliga betalningstid var över 900 dagar, vilket 

troligtvis är hänförligt till deras specifika verksamhet. Detta skulle troligtvis leda till en 

snedvridning av resultatet. Av denna anledning exkluderades företaget från undersökningen. 

 

När ett företag har exkluderats från undersökningen har nästa företag valts utifrån de 

sökkriterierna som angetts ovan. Kriteriet för att ett urval ska vara slumpmässigt är att samtliga 

inkluderade objekt ska ha en lika stor och känd sannolikhet att bli en del av undersökningen 

(Dahmström, 2011). Den urvalsprocess som beskrivits ovan gör att undersökningsobjekten i 

denna undersökning har valts på ett icke-slumpmässigt sätt. 

 

4.3 Metodkritik 

När man framför resultaten från en undersökning ska man enligt Dahmström (2011) åtfölja 

dessa med en kvalitetsredovisning vilket ger en möjlighet att värdera den presenterade 

informationen. Nedan framställs en redogörelse för alla identifierbara felkällor vilka är en 

direkt konsekvens av de val och ställningstaganden som gjorts i valet av undersökningsmetod, 

vilken i sin tur färgas av uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Den första felkällan kommer som en följd av att urvalet endast speglar en del av populationen. 

När endast en del av populationen undersöks är det inte säkert att det utifrån resultatet går att 

dra slutsatser kring hela populationen (Bryman, 2012; Dahmström, 2011). Detta fel benämns 

som ett urvalsfel och uppkommer som ett resultat av att en urvalsundersökning utförs istället 

för att undersöka hela populationen, en s.k. totalundersökning (Dahmström, 2011). I uppsatsen 

har urvalet av undersökningsobjekt gjorts utifrån en sortering där de företag i respektive 

företagsklass med störst omsättning har valts först. Med andra ord har inte alla tänkbara företag 

https://www.zotero.org/google-docs/?NZFR6g
https://www.zotero.org/google-docs/?A2myav
https://www.zotero.org/google-docs/?mcRQcG
https://www.zotero.org/google-docs/?96YUMZ
https://www.zotero.org/google-docs/?G8IU5S
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haft samma slumpmässiga chans att inkluderas i undersökningen. Då undersökningsobjekt 

väljs på ett icke-slumpmässigt sätt riskerar det att snedvrida resultaten (Dahmström, 2011). På 

grund av att all sekundärdata insamlats på detta sätt och att målpopulationen avgränsats genom 

ett storleksmått kan slutsatserna i uppsatsen, som härstammar från sekundärdatan, därmed bara 

kopplas till den del av populationen som har undersökts.  

 

Balansräkningarna är en annan felkälla i denna uppsats. Balansräkningen visar ett företags 

skulder och tillgångar för just den tidpunkt som balansräkningen upprättas (Greve, 2017). 

Värdena som används för att beräkna den genomsnittliga betalningstiden hämtas från 

balansräkningen. Det innebär att skillnader kan uppstå från dag till dag. Aktuella värden på 

variablerna som används för att beräkna de genomsnittliga betalningstiderna kan därmed 

påverka resultatet. Har ett företag exempelvis slarvat med eller skjutit upp faktureringsarbetet 

kan detta leda till att summan för posten kundfordringar blir lägre än den borde vara, vilket 

resulterar i en kortare genomsnittlig betalningstid. Har samma företag dagen därpå skickat iväg 

sina kundfakturor och en ny balansräkning upprättas så kan posten kundfordringar nu vara 

högre än dagen innan. Detta resulterar då i en längre genomsnittlig betalningstid, givet att 

omsättningen är oförändrad. Dagliga förändringar kan således påverka resultatet och leda till 

att vissa resultat nödvändigtvis inte återspeglar företagets faktiska betalningstider. 

 

4.4 Sekundärdata och utförda beräkningar 

Den insamlade sekundärdatan består av numeriska värden. De undersökta företagen och 

koncernernas kundfordringar och omsättning har använts för att beräkna genomsnittliga 

betalningstider. Ett mått på den genomsnittliga betalningstiden räknas ut då kundfordringarna 

relateras till omsättningen och beräknas enligt Figur 4.4.1 nedan. 

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
× 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

Figur 4.4.1. Beräkning av den genomsnittliga betalningstiden. Formeln refererar till omsättningen under ett år. 

Om omsättningen avser en annan tidsperiod bör man justera antalet dagar i formeln (Greve, 2017).  

 

För att undgå en momsjustering vid beräkningen av genomsnittliga betalningstider är det 

viktigt att man använder en omsättning som inkluderar moms då posten kundfordringar i 

balansräkningen inkluderar moms (Greve, 2017). Då all data har hämtats från företagens 

årsredovisningar har omsättningen som inkluderar moms uteslutande valts så att denna 

momskorrigering inte behövde utföras. Använda värden för omsättningen är således från 

posten omsättning och inte nettoomsättning. 

 

Sekundärdatan har även använts för att beräkna hur kassaflödet och likviditeten skulle påverkas 

om de genomsnittliga betalningstiderna vore exakt 30 dagar. Samma formel som i Figur 4.4.1 

ovan har varit utgångspunkten för dessa beräkningar. För att den genomsnittliga 

betalningstiden ska bli exakt 30 dagar krävs det att kvoten mellan kundfordringar och 

omsättning får ett specifikt värde. För att öka uppsatsens replikerbarhet innehåller nästa avsnitt 

en matematisk härledning som visar hur denna kvot beräknas. 

https://www.zotero.org/google-docs/?feG5LL
https://www.zotero.org/google-docs/?tZX67c
https://www.zotero.org/google-docs/?69BqLz
https://www.zotero.org/google-docs/?5S2YCj
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4.4.1 Matematisk härledning för hur en genomsnittlig betalningstid på 30 dagar erhålls 

Utgångspunkten för härledningen är Formel 4.4.1 nedan. Kvoten mellan kundfordringar och 

omsättning multiplicerat med 365 dagar ska generera en genomsnittlig betalningstid på 30 

dagar.  

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
× 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟

= 30 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 

Formel 4.4.1. 

 

För att få fram kvotens värde används vanlig ekvationslösning. Divideras båda sidorna om 

likhetstecknet med 365 erhålls svaret att kvoten mellan kundfordringar och omsättning är 

ungefär 0,0822, vilket framgår enligt Formel 4.4.2 nedan. 

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
=

30

365
 =  0,082191780821918 ≈  0,0822 

Formel 4.4.2. 

 

Används detta kvotvärde i den ursprungliga formeln från 4.4.1 erhålls således en genomsnittlig 

betalningstid på 30 dagar, se Formel 4.4.3 nedan. 

  

0,0822 × 365 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 = 30 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 
Formel 4.4.3. 

 

För att kunna erhålla effekterna på kassaflödet och likviditeten behöver exakt denna kvot 

erhållas för samtliga undersökningsobjekt. Då samtliga undersökningsobjekt har olika värden 

för posterna kundfordringar och omsättning behövs ytterligare en formel som går att använda 

för samtliga undersökningsobjekt och alltid resulterar i att kvoten 0,0822 erhålls. Detta går att 

lösa enligt härledningen nedan. 

 

I Formel 4.4.4 visas kvoten som räknats fram ovan. För att undersökningsobjekten ska erhålla 

denna kvot har omsättningen för varje unika observation valts att hållas oförändrad medan 

värdet kundfordringar justeras för att erhålla kvoten 0,0822. 

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
=  0,082191780821918 ≈  0,0822 

Formel 4.4.4. 
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Genom att återigen använda ekvationslösning och denna gång multiplicera båda sidorna om 

likhetstecknet med omsättning erhålls det justerade värdet på kundfordringarna, se Formel 

4.4.5. 

 

𝐾𝑢𝑛𝑑𝑓𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =  0,0822 ∗  𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
Formel 4.4.5. 

 

På detta sätt erhålls ett nytt värde för posten kundfordringar vilket dividerat med den 

oförändrade omsättningen kommer returnera en kvot på 0,0822. Då det nya värdet för posten 

kundfordringar relateras till ursprungsvärdet för posten kundfordringar erhålls en positiv eller 

negativ differens. Denna differens utgör förändringen och således påverkan på kassaflödet och 

likviditeten, givet att alla andra värden hålls konstanta. Formlerna som presenterats ovan går 

att applicera på samtliga undersökningsobjekt då utgånspunkten är varje undersökningsobjekts 

unika omsättning. 

 

Efter att ha applicerat beräkningarna på varje observation i varje företagsklass är det nu möjligt 

att beräkna genomsnittliga värden för betalningstid och påverkan på kassaflöde och likviditet 

för varje företagsklass. För att exempelvis beräkna den genomsnittliga betalningstiden för stora 

företag så summeras alla värden för den företagsklassens observationer. Denna summa delas 

sedan med antalet observationer, på så sätt erhålls den genomsnittliga betalningstiden för 

företagsklassen i helhet. Samma beräkning används för medelstora, små och mikroföretag. En 

liknande beräkning används även för att beräkna varje företagsklass genomsnittliga påverkan 

på kassaflöde och likviditet. Skillnaden är att första steget blir att beräkna differensen mellan 

kundfordringarnas utgående balans enligt balansräkningen och dess potentiella utgående balans 

om de genomsnittliga betalningstiderna vore 30 dagar. Detta görs för varje enskild observation 

inom de fyra företagsklasserna. Sedan summeras differenserna och delas på antalet 

observationer för att erhålla den genomsnittliga förändringen av kassaflödet och likviditet för 

en företagsklass, givet en genomsnittlig betalningstid på 30 dagar. Proceduren upprepas sedan 

på samma sätt för varje företagsklass. För att observera hur detta har applicerats på uppsatsens 

undersökningsobjekt se bilaga 2. 

 

4.4.2 Parvis ordnat T-test 

Efter att värdena för den genomsnittliga betalningstiden har beräknats för varje företagsklass 

kommer dessa att analyseras ytterligare genom ett parvis ordnat T-test. Testets syfte är att 

genomföra en jämförelse av gruppernas medelvärden och utifrån det kunna dra slutsatser om 

grupperna är lika eller olika och huruvida skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (Løvås, 

2006). Varje grupp har en lika stor mängd observationer vilket ger att varje observation skapar 

ett par med en observation inom en annan grupp. Differensen mellan gruppernas, eller parens, 

sammanlagda medelvärden kommer vara oberoende av varandra givet antagandet att de 

använda parens observationer är statistiskt oberoende av varandra (Løvås, 2006). Innan 

beräkningar utförs antas en signifikansnivå, ett -värde, vilket motsvarar ett p-värde. Genom 

den valda signifikansnivå erhålls även ett T-värde, vilket kan variera beroende på antalet 

observationer och den antagna signifikansnivån. För att beräkna om skillnaden mellan 
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gruppernas medelvärden är signifikanta divideras differensen mellan gruppernas medelvärden 

med differensen av gruppernas standardavvikelse delat med antalet observationer minus 1. På 

så sätt erhålls T-värdet för de jämförda grupperna, och om det värdet understiger T-värdet som 

motsvarar den valda signifikansnivån och antalet observationer kommer skillnaderna mellan 

grupperna inte att vara signifikanta (Løvås, 2006). Vilken nivå på -värdet som ska användas 

beror på vilken typ av undersökning som utförs. Løvås (2006) påtalar att det är vanligt att 

använda ett -värde på 0,05, men vid exempelvis brottsundersökningar eller vid testandet av 

nya läkemedel kan en signifikansnivå på 0,01 eller 0,001 användas. Undersökningens natur 

påverkar således vilken signifikansnivå som bör användas. Då denna uppsats inte är av samma 

kritiska karaktär kommer initialt en signifikansnivå på 0,05 användas, där ytterligare tester med 

en lägre signifikansnivå kan bli aktuella beroende på resultaten från det första testet. 
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5. Sammanställning och presentation av empiri 
I detta kapitel avhandlas sammanställningen och bearbetningen av den insamlade och använda 

empirin. I denna del visualiseras värden för observationernas genomsnittliga betalningstider, 

kundfordringarnas utgående balans, vad kundfordringarnas utgående balans skulle vara om den 

genomsnittliga betalningstiden vore exakt 30 dagar samt hur mycket denna förändring skulle 

påverka kassaflödet och likviditeten. 

 

5.1 Sammanställning av sekundärdata - Stora företag 

5.1.1 Stora företags genomsnittliga betalningstider 

Figur 5.1.1 nedan visar den genomsnittliga tiden det tar för undersökta objekt i klassen stora 

företag att erhålla betalning efter att en faktura skickats. Några observationer har värden som 

är cirka 80 dagar eller mer, men det finns även några observationer i andra änden av spektrat 

vilka har en genomsnittlig betalningstid på cirka tio dagar eller mindre. Det blir svårt att utläsa 

något mönster utan det är tydligt att den använda datan leder till variationer. 

 

 
Figur 5.1.1. Genomsnittliga betalningstider för alla observationer i företagsklassen stora företag. Tiden anges i 

dagar och visas på den vänstra axeln och varje stapel utgör en observation. 

 

5.1.2 Utgående balans för stora företags kundfordringar beroende på genomsnittlig 

betalningstid 

Ifall företagens genomsnittliga betalningstider som presenterades ovan skulle ändras till exakt 

30 dagar skulle det innebära att de med långa genomsnittliga betalningstider skulle erhålla sina 

betalningar tidigare. De med korta genomsnittliga betalningstider skulle däremot erhålla sina 

betalningar senare. I Figur 5.1.2 nedan visualiseras vad kundfordringarnas utgående balans 

skulle vara för varje undersökt företag i kategorin stora företag om de genomsnittliga 

betalningstiderna vore exakt 30 dagar. Mellanskillnaden mellan observationernas båda staplar 

speglar således hur mycket varje observations kassaflöde och likviditet skulle förändras till 

följd av att betalningarna i genomsnitt erhålls efter exakt 30 dagar. 
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Figur 5.1.2. Grafen visar företagsklassen stora företag och de undersökta objektens utgående balans för posten 

kundfordringar enligt balansräkningen samt den utgående balansen om den genomsnittliga betalningstiden vore 

exakt 30 dagar. Värdet för de båda variablerna anges i den vänstra axeln i svenska kronor, tkr, och varje 

stapelpar utgör en observation. 

 

5.1.3 30 dagars betalningstid - Påverkan på stora företags kassaflöde och likviditet 

Den monetära påverkan en förändring av de genomsnittliga betalningstiderna skulle få på ett 

företags kassaflöde och likviditet presenteras i Figur 5.1.3. Mellanskillnaden mellan staplarna 

som visades ovan går alltså att se i figuren nedan. Det framgår att vissa företag skulle påverkas 

negativt av att de genomsnittliga betalningstiderna ändras till 30 dagar, detta beror på att de 

idag har en genomsnittlig betalningstid som är mindre än 30 dagar. Majoriteten av företagen i 

undersökningen skulle däremot påverkas positivt av förändringen med ett ökat kassaflöde och 

en förbättrad likviditet som följd. En observation sticker ut med ett kassaflöde som skulle öka 

med över 40 miljarder kronor, givet denna undersöknings förutsättningar. 
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Figur 5.1.3. Påverkan på kundfordringarnas utgående balans om den genomsnittliga betalningstiden vore exakt 

30 dagar för alla observationer i företagsklassen stora företag. Värdeförändringen anges i den vänstra axeln i 

svenska kronor, tkr, och varje stapel utgör en observation. 

 

5.2 Sammanställning av sekundärdata - Medelstora företag 

5.2.1 Medelstora företags genomsnittliga betalningstider 

Företagsklassen medelstora företag och de undersökta objektens genomsnittliga tid att erhålla 

betalning efter att fakturan skickats visas i Figur 5.2.1. I likhet med samma siffror för stora 

företag så förekommer det några observationer med värden som är cirka 80 dagar eller mer. 

Vidare har de båda företagsklasserna även observationer med genomsnittliga betalningstider 

på cirka tio dagar eller mindre. Dessa är dock fler för kategorin medelstora företag. Inte heller 

här utkristalliserar sig något tydligt mönster utan det förefaller som att de genomsnittliga 

betalningstiderna varierar även för observationerna i denna företagsklass.  

 

 
Figur 5.2.1. Genomsnittliga betalningstider för alla observationer i företagsklassen medelstora företag. Tiden 

anges i dagar och visas på den vänstra axeln och varje stapel utgör en observation. 
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5.2.2 Utgående balans för medelstora företags kundfordringar beroende på 

genomsnittlig betalningstid 

Om de observerade genomsnittliga betalningstiderna ändrades till exakt 30 dagar skulle det 

innebära att företagen med längre genomsnittliga betalningstider skulle erhålla sina betalningar 

tidigare. Tvärtemot gäller för företag med genomsnittliga betalningstider som är kortare än 30 

dagar, de skulle istället erhålla sina betalningar senare. I Figur 5.2.2 visas vad 

kundfordringarnas utgående balans skulle vara för varje undersökt företag i den medelstora 

företagsklassen, beroende på vilken genomsnittlig betalningstid företagen har. Differensen 

mellan observationernas två staplar speglar hur mycket deras kassaflöde och likviditet skulle 

förändras till följd av att betalningarna mottogs efter exakt 30 dagar. 

 

 
Figur 5.2.2. Grafen visar företagsklassen medelstora företag och de undersökta objektens utgående balans för 

posten kundfordringar enligt balansräkningen samt den utgående balansen om den genomsnittliga 

betalningstiden vore exakt 30 dagar. Värdet för de båda variablerna anges i den vänstra axeln i svenska kronor, 

tkr, och varje stapelpar utgör en observation. 

 

5.2.3 30 dagars betalningstid - Påverkan på medelstora företags kassaflöde och 

likviditet 

Figur 5.2.3 visualiserar den monetära påverkan om de genomsnittliga betalningstiderna 

ändrades till att vara exakt 30 dagar. Differensen mellan staplarna som visades ovan går alltså 

att se i figuren nedan. Det framgår att tolv av företagen skulle påverkas negativt vilket är en 

konsekvens av att de har en kortare genomsnittlig betalningstid än 30 dagar i dagsläget. 

Däremot påverkas majoriteten av företagen positivt på grund av att de flesta har en 

genomsnittlig betalningstid som överstiger 30 dagar.  
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Figur 5.2.3. Påverkan på kundfordringarnas utgående balans om den genomsnittliga betalningstiden vore exakt 

30 dagar för alla observationer i företagsklassen medelstora företag. Värdeförändringen anges i den vänstra 

axeln i svenska kronor, tkr, och varje stapel utgör en observation. 

 

5.3 Sammanställning av sekundärdata - Små företag 

5.3.1 Små företags genomsnittliga betalningstider 

De genomsnittliga betalningstiderna för kategorin små företag innehåller stora variationer, 

vilket kan observeras i Figur 5.3.1. Av kategorins 50 undersökta företag har åtta stycken 

genomsnittliga betalningstider på tio dagar eller mindre och tre företag har 80 dagar eller mer. 

En observation sticker ut med en genomsnittlig betalningstid på över 180 dagar. På grund av 

denna observation upplevs variationen i observerade värden som stor då figuren blir väldigt 

utdragen i förhållande till motsvarande figurer för de två tidigare presenterade 

företagsklasserna.  

 

 
Figur 5.3.1. Genomsnittliga betalningstider för alla observationer i företagsklassen små företag. Tiden anges i 

dagar och visas på den vänstra axeln och varje stapel utgör en observation. 
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5.3.2 Utgående balans för små företags kundfordringar beroende på genomsnittlig 

betalningstid 

Figur 5.3.2 nedan visar vad kundfordringarnas utgående balans skulle vara för varje undersökt 

företag i denna företagsklass beroende på vilken genomsnittlig betalningstid företagen har. 

Precis som nämnt i tidigare fall så påverkas företagen olika av en sådan förändring. De företag 

som i dagsläget har en genomsnittlig betalningstid på under 30 dagar påverkas negativt då de 

skulle erhålla betalningen senare och det motsatta gäller för företag som idag mottar betalning 

efter mer än 30 dagar i genomsnitt. Differensen mellan stapelparen återger hur mycket varje 

observations kassaflöde och likviditet skulle förändras till följd av att betalningarna mottogs 

efter exakt 30 dagar. 

 

 
Figur 5.3.2. Grafen visar företagsklassen små företag och de undersökta objektens utgående balans för posten 

kundfordringar enligt balansräkningen samt den utgående balansen om den genomsnittliga betalningstiden vore 

exakt 30 dagar. Värdet för de båda variablerna anges i den vänstra axeln i svenska kronor, tkr, och varje 

stapelpar utgör en observation. 

 

5.3.3 30 dagars betalningstid - Påverkan på små företags kassaflöde och likviditet 

I Figur 5.3.3 visas den mellanskillnad som presenterades i ovanstående figur. Sjutton av de 

undersökta företagen skulle påverkas negativt om de genomsnittliga betalningstiderna skulle 

ändras till exakt 30 dagar eftersom de i dagsläget har en kortare genomsnittlig betalningstid. 

Däremot påverkas majoriteten av de observerade företagen positivt med ett ökat kassaflöde och 

en förbättrad likviditet som följd. 
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Figur 5.3.3. Påverkan på kundfordringarnas utgående balans om den genomsnittliga betalningstiden vore exakt 

30 dagar för alla observationer i företagsklassen små företag. Värdeförändringen anges i den vänstra axeln i 

svenska kronor, tkr, och varje stapel utgör en observation. 

 

5.4 Sammanställning av sekundärdata - Mikroföretag 

5.4.1 Mikroföretags genomsnittliga betalningstider 

Företagsklassen mikroföretag och de undersökta objektens genomsnittliga betalningstider visas 

i Figur 5.4.1. I likhet med tidigare genomgångna företagsklasser så finns det ett antal 

observationer med genomsnittliga betalningstider vilka är ungefär tio dagar eller mindre samt 

tre observationer vars genomsnittliga betalningstider är 80 dagar eller mer. Majoriteten av 

observationerna förefaller däremot inneha genomsnittliga betalningstider kring 40 dagar.  

 

 
Figur 5.4.1. Genomsnittliga betalningstider för alla observationer i företagsklassen mikroföretag. Tiden anges i 

dagar och visas på den vänstra axeln och varje stapel utgör en observation. 
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5.4.2 Utgående balans för mikroföretags kundfordringar beroende på genomsnittlig 

betalningstid 

En förändring av de observerade genomsnittliga betalningstiderna till exakt 30 dagar skulle 

innebära att de med kortare genomsnittliga betalningstider skulle erhålla sina betalningar 

senare. Företag med en genomsnittlig betalningstid som är mer än 30 dagar skulle påverkas på 

motsatt vis och skulle istället erhålla sina betalningar tidigare. Figur 5.4.2 visar vad 

kundfordringarnas utgående balans skulle vara, beroende på om den genomsnittliga 

betalningstiden förändrades till 30 dagar eller inte, för varje observation i den minsta 

företagsklassen. Skillnaden mellan varje stapelpar visualiserar hur mycket kassaflödet och 

likviditeten skulle förändras för varje observation till följd av att betalningarna mottogs efter 

exakt 30 dagar i genomsnitt. 

 

 
Figur 5.4.2. Grafen visar företagsklassen mikroföretag och de undersökta objektens utgående balans för posten 

kundfordringar enligt balansräkningen samt den utgående balansen om den genomsnittliga betalningstiden vore 

exakt 30 dagar. Värdet för de båda variablerna anges i den vänstra axeln i svenska kronor, tkr, och varje 

stapelpar utgör en observation. 

 

5.4.3 30 dagars betalningstid - Påverkan på mikroföretags kassaflöde och likviditet 

34 av 50 företags kassaflöde och likviditet skulle påverkas positivt av att ha en genomsnittlig 

betalningstid på exakt 30 dagar. Resterande 16 undersökta företag i denna företagsklass skulle 

påverkas negativt då de har en genomsnittlig betalningstid som understiger 30 dagar. Detta 

visualiseras nedan i Figur 5.4.3 och återger differensen mellan stapelparen från ovanstående 

figur. 
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Figur 5.4.3. Påverkan på kundfordringarnas utgående balans om den genomsnittliga betalningstiden vore exakt 

30 dagar för alla observationer i företagsklassen mikroföretag. Värdeförändringen anges i den vänstra axeln i 

svenska kronor, tkr, och varje stapel utgör en observation. 
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6. Analys av den empiriska undersökningen genom 

kontextperspektivet och den evolutionära spelteorin 
Kapitlet inleds med att de värdena för genomsnittliga betalningstider aggregeras och skapar ett 

genomsnitt för varje företagsklass. De aggregerade värdena analyseras genom ett T-test för att  

visa om skillnader mellan företagskalsserna är signifikanta. Detta följs av avsnitt 6.2 som 

utifrån kontextperspektivet erbjuder en teoretisk förklaring till varför skillnader i de 

genomsnittliga betalningstiderna förekommer inom varje företagsklass. Kapitlet avslutas med 

en kritisk reflektion av den utförda analysen. 

 

6.1 Aggregerad data för samtliga företagsklasser 

6.1.1 Genomsnittlig betalningstid per företagsklass 

I Figur 6.1.1 visualiseras de olika företagsklassernas genomsnittliga betalningstider på 

aggregerad nivå. Det framgår att stora och medelstora företag har en genomsnittlig 

betalningstid på 47 dagar, små företag har 44 dagar i genomsnitt och mikroföretag 39 dagar. 

På aggregerad nivå finns det således ett tydligt mönster i att ju mindre företaget är desto kortare 

är tiden innan ett företags kundfordringar blir betalda, i genomsnitt. 

 

 
Figur 6.1.1. Aggregerad genomsnittlig betalningstid per observerad företagsklass, angett i antal dagar. 

 

6.1.2 Genomsnittlig förändring av kassaflöde och likviditet 

Den genomsnittliga förändringen av kassaflödet och likviditeten, givet en genomsnittlig 

betalningstid på 30 dagar, presenteras nedan i Tabell 6.1.1 och visar genomsnittet för respektive 

företagsklass. I detta fall kan det vid första anblick se ut som att påverkan på kassaflödet skiljer 

sig åt lavinartat. Men dessa företag är olika stora med olika ekonomiska förutsättningar, så 

denna tabell anger endast den genomsnittliga förändringen av kassaflödet och likviditeten. Inga 

mönster går således att observera.  
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Mikroföretag 1 636 

Små företag 7 956 

Medelstora företag 37 796 

Stora företag 3 245 522 

Tabell 6.1.1. Aggregerad genomsnittlig förändring av och/eller påverkan på kassaflöde och likviditet för 

samtliga företagsklasser, givet att de genomsnittliga betalningstiderna vore exakt 30 dagar. Värdena är angivna i 

svenska kronor och i tkr. 

 

I Figur 6.1.2 framträder däremot ett mönster i hur de olika företagsklassernas kassaflöde och 

likviditet på aggregerad nivå påverkas av en genomsnittlig betalningstid på 30 dagar. Den 

förändring av kassaflödet som visades i Tabell 6.1.1 genererar en ökning av likviditeten med 

ungefär 2,5 till 4,5 procent mätt i relation till de olika företagsklassernas genomsnittliga 

omsättning. Det som utkristaliserar sig är att ju större företaget är desto större blir påverkan på 

kassaflödet och likviditeten när det sätts i relation till företagsklassernas genomsnittliga 

omsättning. 

 

 
Figur 6.1.2. Figuren visar den procentuella genomsnittliga ökningen av kassaflöde och likviditet per 

företagsklass mätt i relation till varje företagsklass genomsnittliga omsättning. Detta givet antagandet att de 

genomsnittliga betalningstiderna vore exakt 30 dagar. 

 

6.1.2 Parvis T-test av de aggregerade genomsnittliga betalningstiderna 

Genom att utföra ett parvis T-test där de olika företagsklassernas aggregerade genomsnittliga 

betalningstiderna jämförs med varandra kan de berätta om skillnaderna mellan gruppernas 

medelvärden är signifikant. I det utförda T-testet användes en signifikansnivå på 0,05, detta ger 

ett t-värde på ungefär 2,01. En t-kvot som överstiger 2,01 och ett p-värde som understiger 

signifikansnivån på 0,05 skulle således innebära att storleken har en signifikant betydelse för 

de genomsnittliga betalningstiderna. Resultatet från det parvisa T-testet går att observera i 

Tabell 6.1.2 nedan. När gruppernas medelvärden jämfördes med varandra blir det tydligt att 
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storleken på företaget inte är en signifikant avgörande faktor för de genomsnittliga 

betalningstiderna. Då t-kvoten i samtliga fall understiger t-värdet på 2,01 och p-värdet i 

samtliga fall överstiger signifikansnivån på 0,05 så kan vi inte, baserat på resultaten från den 

utförda undersökningen, påstå att enbart storleken har en signifikant betydelse för de 

genomsnittliga betalningstiderna. Detta innebär således att det finns andra faktorer som 

påverkar företagens genomsnittliga betalningstider. 

 

 
Tabell 6.1.2 Tabellen visar t-kvoten och p-värdet när de olika företagsklassernas genomsnittliga betalningstider 

jämförs med varandra. 

 

6.2 Analys av spridningen inom företagsklasserna 

Empirin som presenterades i kapitel fyra visade att det inom varje företagsklass finns en 

spridning av de genomsnittliga betalningstiderna. Inga tydliga mönster kunde utläsas inom 

varje företagsklass, men något som är återkommande för varje företagsklass är att det finns ett 

par observationer med ovanligt långa och några med ovanligt korta genomsnittliga 

betalningstider. Majoriteten av observationerna inom varje företagsklass avviker däremot inte 

uppseendeväckande mycket från det aggregerade genomsnittet. För att försöka förstå varför 

spridningen inom företagsklasserna finns samt varför den återkommer på liknande sätt inom 

varje förtagsklass kan de externa och interna faktorerna från kontextperspektivet i samband 

med den evolutionära spelteorin bidra med hjälp. Företagsstorleken kunde inte ensam bidra 

med förståelse till de observerade genomsnittliga betalningstiderna, men i kombination med 

andra faktorer från kontextperspektivet och SARFIT-modellen kan möjliga förklaringar 

formas. Nedan följer en teoretisk genomgång av hur de externa och interna faktorer som 

presenterats i kapitel tre på olika sätt kan påverka ett företags betalningstider. 

 

6.2.1 Geografisk placering 

Förutsättningarna som finns på ett företags geografiska placering kan påverka båda företagets 

storlek och dess uppgiftsosäkerhet. Om företaget är etablerat på en mindre ort leder detta till 

både fördelar och nackdelar. Stearns et al. (1995) påtalade att tillgången till kvalificerad 

personal, kritiska resurser samt kapital påverkas av företagets placering. Porter (1994) angav 

att kundbasen också påverkas. Om en organisation blir begränsade i möjligheten att anställa 

kompetent personal kan detta påverka företagets möjligheter att minska uppgiftsosäkerheten. 

Den interna administrativa processen och förmågan att etablera rutiner för att säkerställa att 

betalningar mottas i tid kan då påverkas negativt vilket leder till längre betalningstider. Det är 

Stora Medelstora Små Mikro
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*

*
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0,905515908 *
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även möjligt att en begränsad tillgång till kunder kan leda till att företaget inte har de finansiella 

möjligheterna att öka storleken på sin organisation och anställa kompetent personal för att 

upprätta rutiner som minskar deras kapitalbindning i kundfakturor. För att brädda sin kundbas 

kan det då krävas att organisationen tar ett strategiskt beslut att etablera sig på ytterligare orter, 

vilket skulle resultera i att företagets storlek ökar. I det scenariot blir det då nödvändigt för 

organisationen att kunna hantera den större administrativ bördan som uppstår och där de olika 

orternas aktiviteter kan behöva sammankopplas för att säkerställa att rutiner och processer följs 

för att minska betalningstiderna. Storleksökningen kan således innebära en etablering av 

interna rutiner och regler (Chenhall, 2003). För att hantera detta menar Eriksson-Zetterquist et 

al. (2012) att organisationer ska skapa specialiserade enheter vilket gör företagen mer flexibla 

och redo att hantera den osäkerhet som förändringar kan skapa. Förutsättningarna på den 

geografiska placeringen kan således påverka ett företags möjligheter att genomföra strukturella 

förändringar och öka sin effektivitet, i enlighet med den presenterade SARFIT-modellen. För 

företag etablerade i större orter eller städer kan något av ett motsatsförhållande råda. Tillgången 

på personal, närheten till leverantörer samt mängden kunder ökar, men även konkurrens om 

dessa resurser ökar (Stearns et al., 1995). Företagens geografiska placering blir således en 

intressant faktor då den skulle kunna bidra med förståelse till den observerade variationen inom 

företagsklassernas genomsnittliga betalningstider. Möjligtvis kan ett mönster framträda om 

hänsyn tas till storleken på företagens etableringsort. Eventuellt skulle det kunna vara så att 

företag som endast är etablerade på mindre orter erbjuder längre kredittider då de har en mindre 

kundbas och är mer känsliga för att förlora en kund, det borde i så fall var vanligast för mikro- 

och små företag med ett mindre antal kunder. Alternativt kan den geografiska placeringen ha 

betydelse hos expanderande företag som försöker etablera sig på nya orter och erbjuder en 

längre kredittid som ett sätt att vinna marknadsandelar.  

 

6.2.2 Konkurrens 

Konkurrensen som en organisation möter är också påverkad av organisationens geografiska 

placering, där antalet aktörer som levererar samma produkt eller tjänst påverkar 

organisationens konkurrenssituation. Förutsättningarna på den plats där företaget är verksamt 

kan påverka företagets möjlighet att komma med innovativa idéer samt etablera rutiner och 

beteenden som är konkurrenskraftiga, vilket är vitalt för att möta konkurrensen från andra 

företag (Prajogo, 2016). Lumpkin & Dess (2001) anför att mängden kritiska resurser är 

begränsad vilket påverkar konkurrensen som organisationen möter. Om organisationen har 

svårt att knyta till sig kritiska resurser kan detta påverka företagets uppgiftsosäkerhet och hur 

processer ska förbättras för att organisationen ska kunna förbättra sin konkurrenssituation och 

effektivitet. Möter organisationen hög konkurrens menar Lumpkin & Dess (2001) samt Prajogo 

(2016) att prissänkningar är en vanligt förekommande väg framåt för att öka sin 

konkurrensförmåga. Pärlhem (2016) har visat att de avtalade betalningstiderna ökar, oavsett 

företagsstorlek, och så mycket som 80 procent av undersökningsobjekten i hans undersökning 

anger att de mottagit betalningar försent. Om betalningar anländer försent torde det leda till en 

ökning av de genomsnittliga betalningstiderna. Den breda ökningen av avtalade betalningstider 

kan då ha använts som ett förhandlingsmedel för att förbättra företagens konkurrenssituation, 

vilket kan få negativa konsekvenser för betalningstiderna om betalningarna anländer för sent. 
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Att erbjuda en längre kredittid kan företagen samtidigt ansett vara det rationella beslutet för att 

förbättra sin effektivitet. Vilket då blir en effekt av att man justerat sina interna processer och 

minskat uppgiftsosäkerheten kring hur företagen ska förbättra sin konkurrenssituation. Pärlhem 

(2016) påtalar även att storleken på företaget påverkar i vilken utsträckning företagen pressas 

av sina kunder att erbjuda längre kredittid, där denna typ av påverkan är vanligast hos 

medelstora och stora företag. Det skulle kunna tala för att en kombination av företagsstorlek 

och konkurrensen företaget möter påverkar längden på ett företags betalningstider. Konkurrens 

ett företag möter skulle kunna leda till att företagen erbjuder längre kredittider för att uppfattas 

som mer fördelaktiga. Undersökningens empiriska observationer med långa betalningstider 

skulle således kunna vara verksamma inom branscher med en högkonkurrens. Observationerna 

med korta betalningstider är möjligtvis inte utsatta föra samma konkurrens och kan således 

förhandla fram kortare betalningstider 

 

6.2.3 Bransch 

Konkurrenssituationen företag befinner sig i och förutsättningarna på den geografiska platsen 

kan även variera beroende på vilken bransch som företaget verkar inom. Bedrivs verksamheten 

inom en bransch som kännetecknas av hög förändringstakt öppnar det upp för möjligheter men 

det skapar också en osäkerhet (Prajogo, 2016). En dynamisk omvärld ökar uppgiftsosäkerheten 

samt osäkerheten kring hur organisationen ska sammankoppla sina aktiviteter för att kunna öka 

sin effektivitet. Om en konkurrent utvecklat och antagit en ny teknologi kan det förändra 

kunders preferenser där det nya blir mer efterfrågat, vilket innebär att organisationen måste 

erbjuda andra fördelar för att vara konkurrenskraftiga. Längre kredittid, som nämnts ovan, kan 

vara ett sätt att konkurrera. Bransch och konkurrens blir således tätt sammankopplade. 

Företagets storlek spelar också en viktig roll i det här sammanhanget. Den finansiella förmågan 

att utveckla och implementera nya teknologier är viktigt i dynamiska miljöer (Prajogo, 2016). 

I branscher som kännetecknas av en hög dynamik kan således stora företag, givet att dessa 

innehar en bättre finansiell förmåga, snabbare erbjuda liknande teknologiska lösningar som 

sina konkurrenter (Donaldson, 2001). Mindre företag kan däremot behöva konkurrera på andra 

sätt för att vara attraktiva, där en längre kredittid kan vara ett sätt. Mindre företag besitter 

däremot en annan flexibilitet och har därför lättare att anpassa sig till de förändringar som 

uppstår (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). För att stora företag inte ska behöva erbjuda längre 

kredittider som svar på dynamiken inom branschen blir det, enligt Eriksson-Zetterquist et al., 

(2012), viktigt att de genomför strukturella förändringar som ökar deras flexibilitet och på ett 

bättre sätt kan möta förändringar. Utöver branschens inneboende dynamik kan branscher vara 

en intressant faktor ur andra perspektiv. Pärlhem (2016) har funnit att det finns vissa skillnader 

i de avtalade betalningstiderna som beror på branschtillhörighet samt att företag utsätts för 

påtryckningar att avtala om längre betalningstider i varierande grad beroende på vilken bransch 

företaget verkar i. En förklaring som framträder är om det i branschen finns få eller många 

stora företag. Leverantörer som har många stora företag som kunder tenderar att avtala om 

längre kredittider (Pärlhem, 2016). Givet att de längre avtalade kredittiderna också påverkar de 

genomsnittliga betalningstiderna kan storleken på aktörerna inom branschen vara en faktor som 

påverkar betalningstiderna. Branschen inom vilken företaget verkar kan, i kombination med 

interna faktorer som storlek, således bidra med förståelse till varför det förekommer variationer 
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i uppsatsens empiriska material. Branschspecifika förutsättningar, som antalet stora företag 

inom branschen, skulle kunna förklara varför vissa observationer har så långa genomsnittliga 

betalningstider.   

 

6.2.4 Storlek, uppgiftsosäkerhet och sammankoppling av aktiviteter 

Ovan presenterades olika sätt som externa faktorer i kombination med interna faktorer kan 

påverka ett företags betalningstider. Förändringar i de interna faktorerna, utan extern påverkan, 

kan också leda till att ett företas betalningstider påverkas. Pärlhems (2016) studie påvisade att 

påtryckningar från kunder är vanligare inom vissa branscher, men också att stora och 

medelstora företag i högre grad utsätts för dessa påtryckningar. En global närvaro är ett 

naturligt steg för företag vars organisations storlek växer (Chenhall, 2003). Stora och 

medelstora företa tenderar att i större utsträckning inneha kunder som i sin tur är större företag 

(Pärlhem, 2016). Ovan påtalades att företag med många stora kunder i större utsträckning 

avtalar om längre kredittider, vilket kan leda till negativa konsekvenser för de genomsnittliga 

betalningstiderna. Då en organisation växer blir det således inte konstigt om även de 

genomsnittliga betalningstiderna växer. Något som också växer är företagets behov av 

information (Chenhall, 2003). Behovet av information är ett sätt att minska 

uppgiftsosäkerheten och förbättra rutiner och processer som är kopplade till den större 

administrativa bördan som är en konsekvens av att organisationen växer. Bristande 

administrativa rutiner eller en administration som kräver långa betalningstider är de främsta 

skälen till att företag betalar sina fakturor försent (Pärlhem, 2016). Har ett företag en växande 

organisation som kund och där organisationen inte lyckats etablerat fungerande rutiner och 

processer för att betala sina fakturor är det således troligt att företaget kommer erhålla sin 

betalning försent och få en försämrad betalningstid. För att öka sin fit och förbättra sin 

effektivitet behöver den växande organisationen minska den uppgiftsosäkerhet som uppstått i 

samband med att organisationen blivit större. När organisationen expanderar blir det även 

viktigt att se till att nya rutiner snabbt etableras i företagets alla delar. Damanpour (1992) 

påtalar att mindre organisationers flexibilitet och dess mindre grad av motsträvighet till 

förändringar är en nyckel till att implementera nya innovationer. Eriksson-Zetterquist et al. 

(2012) anger att organisationer bör utformas så att de är flexibla och snabbt kan anpassa sig till 

omväxlingar. Det blir därför viktigt att företagen besitter förmågan att kunna sprida information 

till företagets olika grenarna och på så sätt kan sammankoppla alla aktiviteter och säkerställa 

att rutiner och processer följs. En konsekvens av detta blir att företagen då tidigt kan uppfatta 

och agera på betalningar som blir försenade och etablera proaktiva lösningar för att minimera 

att samma problem uppstår i framtiden. Denna typ av strukturella förändringar som är en följd 

av otillfredsställande prestationer bidrar till en ökad effektivitet.  

 

Ett företages expansion, med ökad uppgiftsosäkerhet som följd, kan alltså leda till en ökad 

administrativ börda där rutiner och processer för att säkerställa att betalning erhålls i tid är 

bristfälliga eller saknas, med längre betalningstider som följd. Expansionen kan även leda till 

att företagets aktiviteter behöver sammankopplas på ett nytt sätt för att se till att etablerade 

rutiner följs. Om det inte sker kan det leda till att en av företages enheter erbjuder längre 

betalningstider till företagets kunder medan en annan jobbar för att motverka längre 
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betalningstider. Ett misslyckande i denna process kan således påverka betalningstiderna 

negativt. Företagets storlek i kombination med en högre uppgiftsosäkerhet eller en sämre 

förmåga att sammankoppla företagets aktiviteter kan således vara en förklaring till ett företags 

genomsnittliga betalningstider. Dessa kombinationer av företagets interna faktorer skulle då 

kunna bidra med förståelse kring varför vissa observationers genomsnittliga betalningstider är 

längre än andras. 

 

6.2.5 Beslutsfattande 

I de fall företagen befinner sig i en situation där deras prestation inte är tillfredställande antas 

företaget fatta ett strategiskt beslut om vad som ska förändras för att nå en bättre fit och en 

bättre effektivitet. Denna process är inblandad i och påverkar de faktorer som presenteras ovan. 

I denna beslutsprocess är uppgiftsosäkerheten tydligt närvarande då, som March (1978, 1991), 

Simon (1982, 1997) och Wall (1993) påtalar, de framtida konsekvenserna av de beslut som 

fattas är osäkra och vid beslutstillfället är de möjligt att beslutsfattaren inte har information om 

de alternativ som finns. Organisationerna kommer således att fatta beslut som antingen leder 

till att förkorta deras betalningstider eller förlänger dem. Besluten kommer baseras på tidigare 

erfarenheter och vad de har lärt sig från beslut tagna i liknande situationer och vad som gett 

den högsta effektiviteten i dessa situationer. Denna trial-and-error process leder långsamt fram 

till en förbättrad effektivitet där andra företags beteenden och kontextuella faktorer har 

betydelse för de beslut som tas (Sumaila & Apaloo, 2002). Wood et al., (2016) påvisad genom 

sin studie av OPEC att deras utveckling och väg fram till nya marknadsandelar bestod av en 

tio år lång beslutsprocess där de konstant lärde sig och justerade sitt beteende för att förbättra 

effektiviteten. Utvecklingen av de strategier som leder till en förbättrad effektivitet kan således 

vara en lång process av flera beslut där företagen konstant behöver göra avvägningar. 

Förmågan att tillgodose sig med information för att minska uppgiftsosäkerheten och kunna 

fatta långsiktigt hållbara beslut blir således avgörande (Sumaila & Apaloo, 2002). Processen 

innebär nödvändigtvis inte kortare betalningstider, utan det är möjligt att företagens 

beslutsfattande leder till längre betalningstider om det resulterar i en bättre måluppfyllelse och 

effektivitet. De kortsiktiga effekterna av ett beslut är enklare att förutspå och organisationer 

vill unvika osäkerhet (March, 1978, 1991; Simon, 1982, 1997; Wall, 1993), något som talar för 

att företag kommer fatta beslut som gynnar dem nu och inte i längden. En avvägning och 

bedömning kommer således göras där företagen väljer hur de ska reagera på förändringar i de 

externa och interna faktorerna och om de anser att en förlängning av betalningstiderna är en 

acceptabel följd. De observerade variationerna i företagens genomsnittliga betalningstid kan 

således var en produkt av företagens strategiska beslutsfattande och vad varje företag anser var 

den bästa vägen framåt för att uppnå en högre effektivitet. Företagens uppfattning om vad som 

är viktigast och hur betalningstider prioriteras kan bidra till att förstå de observerade 

variationerna. Då längre betalningstider leder till ett försämrat kassaflöde och en försämrad 

lividitet, där Pärlhem (2016) påvisade att det sistnämnda var något företagen uppgav var en 

konsekvens av längre avtalade betalningstider, borde företagen vara måna om att 

betalningstiderna inte växer.  De företag som anser att betalningstiderna har stor betydelse för 

verksamheten lär troligtivs representera observationerna med korta genomsnittliga 

https://www.zotero.org/google-docs/?jKpLHL
https://www.zotero.org/google-docs/?jKpLHL
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betalningstider, medan ett motsatsförhållande kan ants gälla för observationerna med långa 

genomsnittliga betalningstider.  

 

6.2.6 Sammanfattning av analysen 

De olika externa faktorerna kan i kombination med de interna faktorerna påverka och bidra 

med förståelse till spridningen av de observerade genomsnittliga betalningstiderna som 

presenterades i empirin. En indelning av observationerna efter exempelvis geografisk 

placering, bransch, konkurrenssituation och storlek hade möjligtvis kunnat bidra med en bättre 

förståelse till den observerade variationen i de genomsnittliga betalningstiderna. Mönster som 

att företag inom detalj- och partihandeln som är belägna på mindre orter och klassificeras som 

små företag tenderar att ha en viss betalningstid då det inte möter samma konkurrens som ett 

företag med samma förutsättningar som är etablerat i en större ort. Då det, som presenterats 

ovan, finns skillnader i vilka förutsättningar dessa två företag har så gör det även att de möter 

olika typer av problem och behöver fatta olika typer av beslut. Förutsättningarna, inom 

exempelvis branschen eller geografin, och förändringarna företagen möter kan således bidra 

med förståelse till varför denna variation har observerats i empirin och vad som påverkar ett 

företags beslutsfattande. 

 

6.3 Kritik mot analysen 

En svaghet i den presenterade analysen är att den inte bidrar med någon faktisk förståelse till 

varför värdena på de genomsnittliga betalningstiderna varierar så mycket inom varje 

företagsklass. Analysen fastslår endast att storleken, på aggregerad nivå, inte är signifikant. 

Analysen erbjuder således bara en teoretisk tolkning av vad som skulle kunna vara tänkbara 

faktorer som påverkar längden på de observerade betalningstiderna. Att empirin, som är grund 

för analysen, endast gjort en indelning efter företagens storlek och testat dess signifikansnivå 

på aggregerad nivå kan ge en ensidig bild som inte bidrar med någon faktisk förståelse. Ifall 

empirin inkluderat fler faktorer hade fler upptäcker än att storleken inte är signifikant möjligtvis 

trätt fram. Uppsatsen har endast samlat in empiriskt material för år 2017 och har inte tagit 

hänsyn till andra faktorer som kan påverka företagets omsättning, utgående balans för 

kundfordringarna och således deras genomsnittliga betalningstider. Den empiri som 

analyserats kan därför visa värden som är avvikande från företagens normala tillstånd. Vilket 

kan göra att den utförda analysen blir förvrängd och gör eventuella resultat svåra att 

generalisera. Hade empirin visat en tidsserie för de undersökta objekten hade eventuella 

avvikelser kunnat pekats ut och eventuellt förklarats. Avslutningsvis har påverkan på 

kassaflöde och likviditet beräknats genom att förändra de genomsnittliga betalningstiderna till 

30 dagar. Därefter har uppsatsen angett att skillnaden mellan det nya och gamla värdet för 

posten kundfordringar visar hur kassaflödet och likviditeten skulle förändras av att den 

genomsnittliga betalningstiden vore 30 dagar. Att analysera det empiriska materialet utifrån 

detta antagande kan vara något tveksamt. Detta visar bara hur mycket likviditeten skulle kunna 

förändras. Om företagen faktiskt skulle erhålla betalningar snabbare är det troligt att dessa 

likvida medel skulle användas inom verksamheten och inte nödvändigtvis placeras på ett konto 

så att företaget kan uppvisa en förbättrad likviditet. 
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7. Slutsats, diskussion och framtida forskning 
Kapitlet inleds med en presentation av uppsatsens slutsatser, baserat på den genomförda 

analysen i kapitel sex. Detta följs av en diskussion och reflektion och kapitlet avslutas sedan 

med några förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

Efter att det empiriska materialet först analyserats genom en aggregering av de olika 

företagsklassernas genomsnittliga betalningstider kunde vi se att det på en aggregerad nivå 

förekom vissa skillnader som berodde på företagets storlek. Dessa var små och mellan 

kategorierna medelstora och stora företag förekom inga skillnader alls. Det utförda T-test 

visade att det observerade differenserna på aggregerad nivå inte var signifikanta. På aggregerad 

nivå framkom det även att samtliga företagsklassers kassaflöde och likviditet skulle förbättras 

om den genomsnittliga betalningstiden förändrades till exakt 30 dagar. Vad den teoretiska 

kapitalfrigörelsen, som skulle uppstå om de genomsnittliga betalningstiderna vore exakt 30 

dagar, säger om företagsklassernas strategisk beteende är däremot mer inte lika tydligt. Det går 

att tolka som att företagens beslutsprocess och försök till rationella val leder till längre 

betalningstider, men detta är inget som går att slå fast genom denna uppsats utan är snarare en 

möjlighet för framtida forskning. Då resultaten på aggregerad nivå är ett resultat av de olika 

undersökningsobjekten inom varje företagsklass blir det därför intressant att försöka förstå 

variationerna som observerats inom varje företagsklass och ifall de kan säga något om 

företagens strategiska beteende.  

 

I den andra delen av analysen används de presenterade teorierna för att försöka förstå 

förekomsten av de observerade variationerna inom empirin. Kontextperspektivets interna och 

externa faktorer kan endast ge en teoretisk och spekulativ vägledning till varför skillnader i 

företagens genomsnittliga betalningstider förekommer. Ifall de faktorer som presenterats i 

kapitel tre hade varit en del av det empiriska materialet hade det möjligtvis bidragit till att 

mönster kring skillnaderna i betalningstid hade framträtt. Utifrån det hade slutsatser eventuellt 

kunnat dras kring företagens strategiska beteende. Givet att uppsatsens metod inte inkluderat 

dessa faktorer kan endast deras inblandning och påverka på ett företags miljö belysas, vilket 

bidrar med förståelse att dessa faktorer kan ha en betydelse för företagens genomsnittliga 

betalningstider. Den geografiska placeringens olika förutsättningar, dynamiken inom 

branschen och företagets konkurrenssituation kan alla leda till att företaget behöver genomgå 

interna förändringar. Förändringarna i de externa faktorerna påverkar företagets interna 

faktorer som storlek, uppgiftsosäkerheten och deras förmåga att sammankoppla verksamhetens 

aktiviteter. När förändringar sker behöver företagen besluta hur de ska hantera denna 

förändring. Besluten kan få olika konsekvenser på ett företags betalningstider beroende på hur 

företagen prioriterar betalningstiderna i förhållande till andra tänkbara värden, som att säkra en 

ny kund. De presenterade interna och externa faktorerna samt vad företagen anser är rationella 

beslut bör således beaktas i framtida forskning för att en bättre förståelse kring vad som 

påverkar ett företags betalningstider, kassaflöde och likviditet ska framträda.   

 



 

48 

7.2 Diskussion och reflektion 

Genomsnittliga betalningstider och hur en förändring av dessa skulle påverka ett företags 

kassaflöde och likviditet har varit fokuspunkten för denna uppsats. Valda teorier och den 

antagna metodologiska profilen har varit bidragande till att försöka besvara uppsatsens 

frågeställningar samt försöka uppnå syftet med uppsatsen. Konsekvensen av att använda vissa 

teorier och göra vissa metodologiska avgränsningar är att de slutsatser uppsatsen presenterat 

således färgas av de teoretiska och metodologiska val som har gjorts. Empirin, som färgas av 

de metodologiska valen, har varit ett viktigt underlag för det presenterade resultatet och 

resultatet är således färgat av de metodologiska valen. Om den valda metoden exempelvis hade 

inkluderat fler variabler hade en djupare analys kunnat genomföras. Den valda metodologiska 

ansatsen har således begränsat möjligheten att besvara de presenterade frågeställningarna då 

en avgränsning gjordes till att endast genomföra den empiriska undersökningen baserat på 

företagets storlek. Avgränsningen har gjort att det blivit svårt att uppnå uppsatsens syfte då den 

variabeln storlek enskilt inte kunnat bidra med den grad av förståelse som vore önskvärt. 

Däremot har det bidragit med förståelsen att även ytterligare faktorer kan spela en avgörande 

roll för företagets betalningstider och vilka faktorer som påverkar ett företags beslutfattande. 

De teoretiska ansatserna som använts i uppsatsen gör antaganden kring organisationer och 

deras interna samt externa värld, vilket innebär att om andra teoretiska perspektiv hade använts 

så är det möjligt att analysen resulterat i ett annat resultat. Detta hade möjligtvis kunnat bidra 

med förståelse kring de variationer som uppsatsen uppmärksammat inom respektive 

företagsklass och hade även kunnat leda till andra, nu oupptäcka, intressanta resultat.  

 

7.3 Framtida forskning 

Utifrån det som presenterats ovan vore det intressant med en undersökning som riktar in sig på 

att bidra med förståelse kring varför de genomsnittliga betalningstiderna varierar så mycket 

inom respektive företagsklass. Undersökningar skulle kunna fokusera på att göra urval från 

olika branscher för att visualisera likheter och skillnader. Urvalet bör även ta hänsyn till 

företagens geografiska placering, där ytterligare en indelning skulle kunna göras baserat på hur 

stor orten eller staden är där företaget är etablerat, samt faktorerna konkurrenssituation och 

storlek. Ytterligare ett uppslag, vilket hade varit intressant även för denna uppsats, är att utföra 

en studie som visualiserar eventuella förändringar i de genomsnittliga betalningstiderna över 

flera års tid. Detta hade, i samband med ovan presenterade faktorer och teorier om rationellt 

beslutsfattande, kunnat visa på hur eventuella förändringar och anpassningar skett över tid. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Lagförslaget i sin helhet 

 

“1 § Denna lag syftar till att åstadkomma en öppen redovisning av betal- ningstider för att  

förbättra likviditeten i företag med färre än 250 anställda. Lagen innehåller bestämmelser  

om skyldighet för vissa företag att rappor- tera uppgifter om betalningstider vid köp av  

varor eller tjänster.” (Näringsdepartementet, 2018a). 

 

“2 § I denna lag betyder 

rapporteringsskyldigt företag: ett företag bildat enligt svensk rätt där medelan- 

talet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 500, 

svenska företag: företag som ingår i Statistiska centralbyråns allmänna företags- 

register, 

avtal om omvänd factoring: avtal som innebär att leverantören får betalt från ett  

finansbolag när köparen godkänt fakturan, 

redovisningsperiod: från och med den 1 juli till och med den 30 juni följande  

kalenderår.” (Näringsdepartementet, 2018a). 

 

“3 § Ett rapporteringsskyldigt företag ska till Bolagsverket senast den 31 augusti varje år 

rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster från svenska  

företag med färre än 250 anställda. 

Följande uppgifter ska rapporteras för fakturor som betalats under den senaste  

redovisningsperioden: 

1. den genomsnittliga avtalade betalningstiden, 

2. den genomsnittliga faktiska betalningstiden, och 

3. den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad betalningstid. Uppgifterna  

enligt andra stycket ska redovisas var för sig för 

1. företag som har 0–9 anställda, 

2. företag som har 10–49 anställda, och 

3. företag som har 50–249 anställda.” (Näringsdepartementet, 2018a). 

 

“4 § Bolagsverket ska förse ett rapporteringsskyldigt företag med de uppgifter som  

behövs för att företaget ska kunna fastställa vilka av dess leverantörer som är svenska  

företag och faller in i storlekskategorierna enligt 3 § tredje stycket.”  

(Näringsdepartementet, 2018a). 

 

“5 § Bolagsverket ska föra ett register över de uppgifter som rapporteras enligt 3 §.”  

(Näringsdepartementet, 2018a). 

 

“6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela yt- terligare  

föreskrifter om rapporteringsskyldigheten enligt 3 §.” (Näringsdepartementet, 2018a). 
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9.2 Bilaga 2 - Observationer och beräkningar för samtliga företagsklasser 

Nedan är en förkortningslista som förklarar betydelsen av förkortningarna som används i 

denna bilaga. 

 

Förkortning Betydelse 

BT Betalningstid 

Gen.snitt Genomsnittlig 

Kufo Kundfordring 

Oms Omsättning 

tkr Tusen kronor 

UB Utgående balans 
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