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1  INLEDNING 
 

I denna uppsats första kapitel kommer bakgrunden till ämnesområdet att 
presenteras. En problemdiskussion angående ämnesvalet kommer att göras 
som sedan mynnar ut i syftet med undersökningen. Avsikten är att detta 
kapitel skall ge läsaren en klar uppfattning om ämnet och de frågor som 
kommer att behandlas.  
 
 

1.1  BAKGRUND 
Företag verkar idag i en föränderlig omvärld där marknadsförutsättningarna 
förändras i allt snabbare takt samtidigt som konkurrensen hårdnar. 
Avregleringar, snabba teknologiska förbättringar samt en harmonisering av 
handeln över gränserna är några exempel på förändringar som under senare år 
har ändrat förutsättningarna för företag. Förändringar har skett både på den 
internationella och på den nationella marknaden. Det är väsentligt att 
företagen uppmärksammar de förändringar som sker i dess omvärld och 
anpassar verksamheten därefter. Ett vanligt sätt att möta de ökade krav som 
ställs är att organisera sin verksamhet för att på ett mer flexibelt sätt tillgodose 
sina kunders önskemål genom införande av en projektbaserad organisation. 
(Marttala och Karlsson, 1999) Detta för att kunna minska risken med att 
ofördelaktiga förändringar på kassaflödet, resultat- och balansräkningen 
uppstår. (Bennet, 2003)  
 
Att kunna uppvisa en fördelaktig ekonomisk ställning och resultat är 
betydelsefullt då intressenter både inom och utom företaget ställer allt högre 
krav. Stor vikt och fokusering ligger på det kassaflöde som organisationen 
redovisar då det sedan länge har legat till grund för investerares värdering av 
företagets aktier. (Johansson och Östman, 1992) Kassaflödet anses bättre 
spegla faktiska värden än vad det redovisade resultatet gör. Detta då det 
redovisade resultatet mäts för en förfluten tid och utfallet är beroende av olika 
redovisningsprinciper (Artsberg, 1992). För att företag skall kunna tillgodose 
de krav och förväntningar som intressenter ställer fordras att 
kapitalanvändning, kapitalanskaffning och flödeshantering i organisationerna 
noga planeras (Hallgren, 2001). 
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1.2  PROBLEMDISKUSSION 
Ett företags lönsamhet och kassaflöde kan bli bättre genom att öka kapitalets 
omsättningshastighet vilket kan uppnås genom att öka nettoomsättningen 
och/eller genom att minska kapitalbindningen. En modell som på ett tydligt 
sätt visar på hur sambandet mellan effektiv kapitalhantering och lönsamhet ser 
ut är DuPont-diagrammet1. Modellen bygger på att ett företags resultat- och 
balansräkning kopplas samman med ett grafiskt schema så att det mynnar ut i 
ett enda begrepp, avkastning på totalt kapital. Denna modell visar bland annat 
att man kan förbättra företagets räntabilitet antingen genom att öka 
kapitalomsättningshastigheten eller genom att öka vinstmarginalen. (van 
Weele, 2002)  
 
Handlingar som vidtas för att minska kapitalbindningen och effektivisera 
nyttjandet av tillgångar benämns kapitaloptimering, eller 
kapitalrationalisering. Exempel på sådana är snabbare leveranser, minskade 
lagringstider, effektivare bevakning av kundfordringarna och en mer 
flödesorienterad produktion (Ljung, Nilsson och Olsson, 1998). Att binda 
kapital genom investeringar är dock nödvändigt för att företag på lång sikt 
skall kunna driva och utveckla sin verksamhet. (Ljung och Högberg, 1999) 
Dessa aspekter leder fram till undersökningens första fråga: 
 

• Vilka åtgärder vidtar företag för att kunna uppvisa ett positivt 
kassaflöde med hänsyn till behovet av att binda kapital i hela 
verksamheten?  

 
För att företag skall kunna uppnå en effektiv kapitalrationalisering är det 
nödvändigt att en samordning av företagets olika planer och funktioner sker. 
Enligt Simon (1997) bygger förmågan att fatta rätt beslut på att kunna göra 
rätt prioriteringar, ha rätt målsättning samt på att veta hur beslutet skall 
genomföras. Detta ställer höga krav på företagets informationshantering, så att 
personer som fattar beslut har tillgång till den heltäckande information som 
fordras. Det är av stor vikt att alla i organisationen har en helhetsförståelse för 
hur de beslut de fattar påverkar företagets lönsamhet (Merchant och Van der 
Stede, 2003). Även om de olika funktionerna har tillgång till rätt information 
och har den nödvändiga kunskapen kan lätt konfliktsituationer inom 
organisationen uppstå.  
                                                
1 DuPont-diagrammet återfinns i bilaga 1 
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Problematiken tydliggörs av Bennet (2003, s 77) som uttrycker följande: 
 

”Medan finansfunktionen är intresserad av att reducera den icke 
räntebärande delen av kapitalbasen för att öka likviditeten eller 
minska finansieringsbehovet och finansieringsriskerna, kan t ex 
marknads- och försäljningsansvariga vara intresserade av ett stort 
och välfyllt lager, eller för kunden mer förmånliga betalningsvillkor, 
för att öka leveransberedskap och försäljning.” 

 
Produktionsavdelningen är benägen att bygga upp buffertar i 
produktionsprocessen för att på så sätt kunna undvika onödiga stopp i 
produktionen, vilket också kan leda till att spänningar med finansfunktionen 
uppkommer. Inköpsfunktionens intresse ligger i att göra stora inköp för att på 
så sätt erhålla rabatter, vilket kan medföra att konfliktsituationer uppstår med 
andra avdelningar i organisationen, på grund av kapitalbindningen. (Ljung, 
Nilsson och Olsson, 1998) Här anges endast några exempel på när 
prioriteringar måste göras mellan att öka och/eller bevara kassaflödet och att 
binda kapital. Problem uppstår emellertid, till en början, vid alla beslut som 
innebär utbetalningar vid köp av anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Traditionellt sett råder uppfattningen att företag är rationella organisationer, 
vars medarbetare strävar mot företagets mål, om så vore fallet i verkligheten 
skulle prioriteringsproblemen i företag vara små. De flesta människor som 
arbetar i en organisation tenderar dock att påverka beslut i för dem själva 
önskvärd riktning, framförallt blir detta tydligt i en projektorganisation. 
Genom att tillstå att en organisation är komplicerad med potentiellt olika 
inbördes viljor kan lärdomar dras om hur väl styrningen fungerar i ett företag 
samt hur relationen fungerar mellan människorna i företaget. (Morgan, 1997) 
Diskussionen som förts ovan mynnar ut i en andra fråga: 
 

• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i beslutssituationer som rör 
motsättningarna mellan viljan att uppvisa ett positivt kassaflöde och 
verksamhetens inbyggda behov av att binda kapital?  
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1.3  SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka handlingar som företag vidtar för att 
lösa motsättningar mellan att uppvisa ett positivt kassaflöde samtidigt som det 
finns ett behov av att binda kapital. Avsikten är också att förklara de olika 
faktorer som vägs in när beslut som rör kassaflöde och kapitalbindning fattas.  

 

1.4  AVGRÄNSNINGAR 
Undersökningen kommer att utföras i ett urval av företag som arbetar i någon 
form av projekt, för att på så sätt få en helhetsbild över en avgränsad 
tidsperiod. Företag som inte hanterar några materiella flöden kommer inte att 
behandlas då den typen av organisationers konfliktsituationer avviker från 
dem som kommer att behandlas här. Av denna anledning kommer 
undersökningen att begränsas till företag inom bygg- och 
anläggningsbranschen.  
 

Genom att höja priset på produkterna kan företag öka vinstmarginalen. 
Prissättning är dock en variabel som ofta kan betraktas som bestämd av 
konkurrensen på marknaden och kommer därmed inte att behandlas vidare i 
undersökningen.   
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1.5  UNDERSÖKNINGENS DISPOSITION 
Nedanstående bild illustrerar uppsatsens fortsatta disposition.  

 
 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tidigare forskning

I detta kapitel behandlas
tidigare utförd forskning
som mynnar ut i en
syntes, vilket kommer
att ligga till grund för
förståelsen för ämnet. 

Empiri 

I empirikapitlet visas 
resultatet av de data 
som samlats in samt en 
presentation av de 
företag som har 
innefattats i under-
sökningen. 

Analys

I denna del analyseras den insamlade empirin med stöd av
den teori   som återfinns i uppsatsens tredje kapitel.  

Vetenskapssyn och metodval 

I metodkapitlet redogörs för författarnas vetenskapssyn 
samt hur datainsamlingen kommer att ske.   

Slutsatser

I detta kapitel besvaras undersökningens frågeställningar
och syfte. 

Metodkritik

Under denna rubrik redogörs för hur datainsamlingen
gick till och hur trovärdigt och tillförlitligt resultatet
uppfattas av författarna. 

Figur 1.1 Undersökningens disposition 
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2  VETENSKAPSSYN OCH METODVAL 
 

 

I detta kapitel kommer förhållningssättet till vetenskap skildras samt hur 
undersökningen skall genomföras. Förhoppningen är att diskussionerna 
nedan  underlättar för läsaren att bilda sig en uppfattning om arbetet samt 
att underlaget skall bidra till att en bedömning av uppsatsens  tillförlitlighet 
kan ske.  
 
 
 

2.1  VETENSKAPSSYN 
Den vetenskapssyn som sätter sin prägel på uppsatsen överensstämmer med 
Starrin och Svenssons (1994, s 50) definition av begreppet som är: 
 

”Med detta begrepp menar vi synen på vetenskapens natur (vad den 
är), dess ideal (vad den skall uppnå) samt metod (hur forskningen 
skall beskrivas). Varje typ av vetenskapssyn grundar sig på en viss 
kunskapssyn, människosyn och verklighetsuppfattning.” 

  

Utgångspunkten är att människor och deras verklighetsuppfattning påverkas 
av deras egna erfarenheter och omgivning, såsom uppväxtförhållanden, 
studiemiljö, litteraturval, arbetslivserfarenhet etc. Kunskapssynen är att 
verkligheten är komplex och att forskaren inte enbart kan nå kunskap genom 
sina sinnen, empirism, utan att den även kan uppnås genom logiska 
resonemang, rationalism. Det är med dessa uppfattningar som grund 
uppsatsarbetet skall genomföras. 
 

2.2  VETENSKAPLIG METOD 
För att samla in data och utveckla ny kunskap kommer till en början 
undersökningen utgå från generella principer och redan existerande teorier, 
modeller och övrig litteratur inom området för ämnesvalet. I analysen och 
slutsatserna skall den insamlade empiriska informationen användas för att 
skapa en förfinad teoretisk modell. För att kunna erhålla den helhetsförståelse 
som krävs för att uppfylla syftet med uppsatsen kommer undersökningen att 
koncentreras på att undersöka ett fåtal fall på djupet.  
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Genom att kombinera denna datainsamlingsansats med intervjuer och en 
kvalitativ ansats är avsikten att en djupare insikt för undersökningsområdet 
uppnås, som anses nödvändig för att kunna besvara undersökningsfrågorna. 
Teorikapitlet kommer att avslutas med en a priori-modell som bygger på en 
sammanfattning av de valda teorierna.  
 

2.2.1  DATAINSAMLING 
För att kunna erhålla ökad kunskap samt finna relevanta teorier inom det valda 
ämnesområdet kommer främst Linköpings universitetsbiblioteks kataloger och 
databaser att användas men även annan tillgänglig information som kan 
eftersökas via Internet. Dessutom kommer lämplig litteratur från 
Ekonomprogrammets tidigare kurser att nyttjas.   
 

Innan empiriska data samlas in kommer bedömningsurval av tilltänkta 
intervjuföretag och personer som arbetar i dessa att ske. Anledningen till att 
denna typ av urval är lämplig för undersökningen beror främst på att vi vill 
säkerställa att intervjuer kommer ske med personer som besitter de kunskaper 
som krävs för att besvara uppsatsens frågeställningar. Därutöver passar även 
denna urvalsmetod eftersom undersökningstiden och de ekonomiska 
resurserna är begränsade. De kriterier som kommer att ligga till grund för 
urvalet är att intervjuföretagen ligger i Östergötland, att de har erfarenheter av 
att arbeta i projektform samt att dessa hanterar materiella flöden och verkar i 
bygg- och anläggningsbranschen. Intervjuerna kommer dessutom att 
genomföras i företag av varierande storlek för att på så sätt uppnå en bredare 
bild av hur företag som arbetar i projekt hanterar problematiken mellan 
kassaflöde och kapitalbindning. Antalet intervjuer som kommer att 
genomföras beslutas utefter hur mycket ny information som framkommer och 
som är relevant för att besvara frågeställningarna, tidsåtgången för varje 
intervju uppskattas till två timmar.        
 

2.3  INTERVJUTEKNIK 
Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är personliga intervjuer att föredra när 
forskaren är intresserad av att göra mer ingående intervjuer och vill ha 
möjligheten att ställa följdfrågor. Valet av denna intervjuteknik för att samla 
in data passar uppsatsens forskningsansats väl.  
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När de personliga intervjuerna skall genomföras kommer främst den 
semistrukturerade typen av forskningsintervju att användas. Motivet till detta 
är att i största möjliga mån ta del av de kunskaper, inom ämnesorådet för 
uppsatsen, som respondenten besitter.  
 

Avsikten är att undvika att gå miste om intressant information som 
användandet av den strukturerade formen av intervjuer kan innebära. Med 
denna forskningsmetod undviks även risken att få information som inte kan 
användas, vilket den ostrukturerade typen av intervju kan leda till. Författarna 
Eriksson och Wiedersheim–Paul (1997), anser att en nackdel med denna 
metod är att respondenten och forskaren påverkar varandra under intervjun. 
Denna   påverkan   som   sker  under  kommunikationsprocessen kan med 
fördel förklaras genom följande modell:  

 

Intervjuare                                     Respondent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 2.1 Intervjusituationen 
Källa: Andersson (1994, s 81), egen bearbetning. 
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Som modellen ovan visar är det många faktorer som inverkar på både 
forskaren och uppgiftslämnaren i interaktionsprocessen. För att minimera 
risken med att vi påverkar våra respondenter, eller själva blir påverkade, samt 
att vi får felaktig eller ofullständig information är vår avsikt att komma väl 
förberedda till intervjun. Att uppnå hög trovärdighet vid personliga intervjuer 
är svårt men genom att intervjuaren är lyhörd kan oklarheter undvikas. För att 
få så hög tillförlitlighet som möjligt i undersökningen skall intervjuerna 
genomföras med personer som genom sin ställning på respektive företag har 
goda kunskaper om ämnet.  Som hjälpmedel för att korrekt kunna återge vad 
som framkommer vid intervjuerna skall bandspelare användas. För eventuella 
förtydliganden och ytterligare frågor kommer respondenterna att återigen 
kontaktas för att komplettera uppgifterna.  
 

Då en del av syftet med uppsatsen är att förklara olika faktorer som vägs in 
när beslut rörande kapitalbindning fattas, kommer respondenterna att vara 
anonyma. Anledningen till anonymiteten är att respondenterna skall bli 
öppnare och ärligare vid intervjun vilket höjer trovärdigheten i uppsatsen, som 
enligt Lekvall och Wahlbin (2001) ofta är begränsad vid kvalitativa 
undersökningar. Intervjuerna kommer att avslutas med att respondenterna 
fyller i ett frågeformulär. Skälet till att även denna datainsamlingsmetod 
används är för att kontrollera och styrka de svar som respondenterna avger vid 
den personliga intervjun. 



TIDIGARE FORSKNING 
 

10  

3 TIDIGARE FORSKNING 
 

 
Detta kapitel inleds med tidigare forskning inom ämnesområdena projekt, 
kapitalanskaffning och kapitalanvändning samt hur dessa kan effektiviseras 
för att minska kapitalbindningen och på så sätt öka lönsamheten i företagen. 
Därefter följer ett avsnitt som berör makt och maktsituationer. I kapitlets 
avslutande del kommer en a priori-modell presenteras samt en teoretisk 
syntes som bidrar till datainsamlingens utformning.  
 
 

3.1  PROJEKT 
Enligt vedertagna definitioner kan ett projekt sägas ha följande egenskaper: ett 
projekt är en engångsuppgift som har ett bestämt slutdatum, ett specifikt 
ändamål och ett antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter. 
Packendorff (1993) och Harrison (1981) anger att ett projekt är ett icke 
rutinartat arbete som har finansiella och tekniska mål samt att varje projekt är 
unikt. Till detta kan inte sällan läggas ännu en restriktion, resursbegränsning 
(Bienkowski, 1988).  
 

Att bilda ett tillfälligt projekt för att lösa en uppgift är ett sätt att åstadkomma 
effektivitet som bestående organisationer, som ofta betecknas som 
byråkratiska, inte längre klarar av att upprätthålla. Det beror främst på att 
ledarskapet i ett projekt anses mer uppgiftsorienterat och mindre 
relationsorienterat än i permanenta organisationer. (Bryman et al, 1987; 
Goodman, 1981) Projektgruppens begränsade tid innebär dessutom att fasta 
och hierarkiska strukturer inte alltid hinner få fäste (Ögren, 1984).  
 

Packendorff (1993) anger att en projektledare måste vara en speciell person 
som besitter många egenskaper. Vad som framhävs är förmågan att leda och 
entusiasmera, att överföra idéer och visioner och att släppa in projektgruppens 
medlemmar i beslutsprocessen och skapa ett gott organisationsklimat. 
Dessutom fordras skicklighet att hantera kontakter och förhandla med 
projektets externa intressenter, att koordinera och integrera, att underlätta 
intern kommunikation och att lösa konflikter samt förmåga att söka användbar 
information. 
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Uppräkningen av alla dessa egenskaper visar på den komplexa uppgift 
projektledaren skall arbeta med. I praktiken handlar det om att en och samma 
person skall sköta en hel organisatorisk livscykel, i komprimerad form. 
 

Projektgruppens sammansättning består av personer som förfogar över de 
kunskaper som krävs för att driva projektet.  De har de olika yrkesmässiga 
kompetenser som krävs samtidigt som de bör kunna arbeta tillsammans i 
grupp. För att skapa en kreativ arbetsgrupp krävs det att personer med olika 
värderingar och erfarenheter väljs ut. Om en projektgrupp utgörs av 
människor med olika uppfattningar och egenskaper är utsikterna större att 
gruppen tillsammans tillgodoser kundens alla behov på ett mer heltäckande 
vis. (Marttala och Karlsson, 1999; Harrison, 1981) 
 

3.2  KAPITALANSKAFFNING 
Finansiering av ett företags verksamhet sker genom anskaffning av kapital 
externt och/eller internt. Som exempel på externa kapitalkällor kan nämnas 
räntefria skulder, vilka kan bestå av räntefria krediter från leverantörer. 
Externa skulder som kräver ersättning i någon form, såsom avkastningskrav 
från aktieägare eller räntekostnader för lån, är också exempel på vanliga 
kapitalkällor. Som interna kapitalkällor kan nämnas internt tillförda medel2 
eller frigörande av kapital genom att minska någon post i balansräkningen, hur 
detta kan göras återfinns i frigörelsetabellen3. (Hallgren, 2001) 
Kapitalanskaffning i projekt kan även det ske med interna eller externa medel. 

Ett projekt kan finansieras fullt ut via den långsiktiga organisationen till vilket 
projektet är kopplat men finansiering kan även ske med externa 
finansieringskällor. Buljevich och Park (1999) beskriver extern 
projektfinansiering som ett sätt att möjliggöra för de som driver projektet att 
exempelvis dela skuldbördan och affärsrisken med utomstående parter 
samtidigt som delar av de vinster som uppkommer i projektet behålls inom 
företaget.  
 

3.3  KAPITALANVÄNDNING 
Kapitalanvändning avser hur det externa och interna kapital som finns i 
företaget nyttjas.  
                                                
2 Exempel för beräkning av internt tillförda medel återfinns i bilaga 2 
3 Frigörelsetabellen återfinns i bilaga 3 
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Beslut som rör hur mycket kapital som bör bindas och investeras i 
anläggningstillgångar kräver noga överväganden för att se till att kapitalet 
utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Ställningstaganden som här måste 
göras är bland annat om anläggningstillgångar skall ägas eller hyras. För att 
undvika att finansiera anläggningstillgångar med kortfristiga skulder bör 
företaget se till att det egna kapitalet plus 72 procent av de obeskattade 
reserverna (skatteeffekt) samt de långfristiga skulderna är större än 
anläggningstillgångarna. Detta för att undvika betalningssvårigheter då de 
korta skulderna skall återbetalas inom ett år och anläggningstillgångar kan 
vara svåra att omsätta i pengar.  (Hansson, Arvidson och Lindquist, 2001) 
Även beslut om hur omsättningstillgångarna används har påverkan för 
företagets resultat, lönsamhet och kassaflöde och fordrar att olika alternativ 
vägs mot varandra. Exempel på frågor som måste besvaras är hur stort lager 
företaget skall ha, hur långa kundkrediter som skall lämnas samt hur mycket 
likvida medel som behövs som reserv.  (Hallgren, 2001) 
 

3.3.1  CASH MANAGEMENT 
Begreppet cash management4 definieras enligt Ross och Westerfield (1988) 
som att bestämma lämplig nivå på de likvida medlen, att sköta in- och 
utbetalningar så effektivt som möjligt samt att investera likviditetsöverskottet. 
Populärt brukar detta uttryckas:  
 

”Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som 
möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden”.  

Källa: Hedman (1991, s11) 
 

Målsättningen med en bättre likviditetshantering är att minska onödig 
kapitalbindning, och på så sätt öka kapitalets omsättningshastighet. För att 
kunna nå upp till denna målsättning krävs det att rutiner och processer i 
företaget analyseras och förändras så att man kan påverka penningflödets 
omloppshastighet. (Larsson, 2000) 

                                                
4 Begreppet cash managements översättning till svenska är ”hantering av likvida medel” eller 
   ”likviditetshantering” men är enligt Larsson  2000 (sid.11) ett allmänt accepterat begrepp i Sverige.  
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I figuren nedan illustreras de delar av balansräkningen som omfattas av cash 
management.  
 

Balansräkningen 
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Figuren visar att cash management innefattar arbetet som påverkar 
hanteringen av kundfordringar, kassa, bank och de räntefria skulderna. Det 
framgår även att beslut om investeringar, lagerstyrning samt långsiktig 
finansiering ligger utanför begreppet cash management. De områden som 
framförallt bör uppmärksammas och ses över för att öka kapitalets 
omsättningshastighet är följande: 
 
Offert- och orderhanteringens betydelse för penningflödet kan lätt förbises 
trots att det är vid detta stadium som framtida struktur för hur 
penningströmmarna kommer att hanteras byggs upp.  
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Figur: 3.1 Cash management 
Källa: Hedman (1991, s 11), egen bearbetning   
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Det är här avtal sluts om bland annat kredit- och betalningsvillkor, 
leveransvillkor, vilken valuta som är godtagbar, vilka garantier som skall ges 
etc. Ur cash management-synpunkt är det bästa om så mycket som möjligt blir 
reglerat mellan parterna. Detta för att informationsutbytet mellan parterna 
skall fungera på ett smidigt och problemfritt sätt. (Hedman, 1991) 
 
Kredit- och betalningsvillkor bör regelbundet ses över och om möjlig bör 
kredittiden förkortas. Normalt är kredittiden i Sverige 30 dagar netto men i 
praktiken får företagen ofta vänta längre på betalningen. För att rätta till 
problemen med kunder som inte betalar i tid bör företag se över sina 
kravrutiner och se till att meddela kunderna om att dröjsmålsränta utgår från 
förfallodagen. Fungerar inte detta med vissa kunder bör man överväga att 
avstå försäljning till dem. (Hallgren, 2001) Det är även viktigt att upplysa 
säljare och övriga medarbetare om företagets kreditpolitik samt informera 
dem om att långa kredittider kostar företaget pengar. (Bennet, 2003) 
 

Inbetalningsrutiner i företag kan utarbetas så att det finns pengar att tjäna. 
Grundtanken inom cash management är att göra pengarna räntebärande så fort 
som möjligt5. Ett viktigt begrepp som rör räntor är float6. Larsson (2000) 
menar att begreppet beskriver flödet av pengar som inte är räntebärande för en 
bankkund som fått pengar insatt på sitt konto till dess att pengarna är 
räntebärande på detta konto.  
 

Sker kontantförsäljning bör dagskassorna sättas in på 
bankkontot/postgirokonto dagligen för att ej gå miste om ränteintäkter. Säljer 
företaget på kredit bör kundens betalningar styras så att de direkt hamnar på 
ett räntebärande konto, exempelvis via OCR-service7 eller autogiro. Nyttjar 
företaget en checkkredit bör man instruera bankerna om att inbetalningar skall 
gå till detta checkkonto, då räntekostnaderna för krediten är högre än den 
ränta de kan uppbära på ett annat konto. (Larsson, 2000)   
  
Utbetalningsflödet påverkar företagets genomsnittliga skuldsättning. När det 
gäller utbetalningar gäller det att utnyttja det mest effektiva betalningssättet 
samt att inte betala skulden före utsatt förfallodag. 

                                                
5 Tidpunkten när pengar blir räntebärande på konto återfinns i bilaga 4. 
6 Begreppet float är hämtat från USA och används där ofta för att beteckna det kapital som är bundet i    
   checkar på väg till leverantören, detta benämns då collection float (Larsson, 2000)   
7 OCR står för optisk klartextläsning och innebär snabbare hantering av inbetalningar till företaget via datafil.     
   (Larsson, 2000) 
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Men cash managementvinster kan även uppnås genom att kontrollera att 
exempelvis varorna kommer fram i tid samt att de överensstämmer med det 
som har beställts. Sker inte detta enligt överenskommelse bör leverantören 
kontaktas och ersättning för fördröjningen bör krävas. (Larsson, 2000) Dessa 
och liknande rutinerna bör regleras redan vid offert- och 
orderhanteringsrutiner för att undvika meningsskiljaktigheter med 
kunder/leverantörer (Bennet, 2003).    
 
Kundfordringar har en direkt påverkan på kapitalbindningen i företaget. Den 
tid som företaget binder pengarna åskådliggörs i figuren nedan.  
 
 

 
 
 
       
 

 
 
       a          b   c     d  e 
 
a) tid mellan ankomst av order och leverans  d) överdragen kredittid 
b) förseningar i faktureringen   e) transporttid vid avisering av 
c) avtalad kredittid enligt betalningsvillkoren      betalning 
 
Figur: 3.2 Kapitalbindningstid i kundfordringar  
Källa: Larsson (2003, s 22) 
 
Genom att företag inför rutiner för kundreskontra och order/fakturering kan de 
uppnå en effektivare hantering av penningflödena (Larsson, 2000). Vid större 
projekt är det inte ovanligt att företag tillämpar ett system med 
förskottsbetalning, vilket kan innebära att företaget erhåller 40 procent av 
försäljningssumman vid order, 40 procent vid leverans, 10 procent vid 
installation samt 10 procent efter godkännande, så kallad á conto-fakturering. 
För företag i vissa branscher är förskott från kunder en viktig 
finansieringsform. (Hallgren, 2001) 
 

or
de

rd
ag

 

le
ve

ra
ns

da
g 

fa
kt

ur
er

in
gs

da
g 

fö
rf

al
lo

da
g 

be
ta

ln
in

gs
da

g 

 a
vi

 o
m

 b
et

al
ni

ng
en

 



TIDIGARE FORSKNING 
 
 

16  

Skattekonto. I Sverige har alla skattskyldiga företag ha ett skattekonto, detta 
fungerar i princip som ett bankkonto. Finns det ett överskott på kontot påförs 
en intäktsränta och är det underskott på kontot uttages en kostnadsränta. 
Räntan räknas från och med den dag då betalningen bokförs på skattekontot 
fram till den dag då inbetalningen används för att betala en förfallen skuld 
eller återbetalas. Intäktsräntan på skattekontot är, till skillnad från ordinär 
bank- och postgiro ränta, ej skattepliktig och ränta krediteras en gång per 
månad. Detta leder till att företagen kan tjäna på att ha överskott på 
skattekontot istället för på exempelvis checkräkningskontot, dock är pengarna 
låsta på skattekontot. När underskott på skattekontot uppstår får företagen 
betala skuldränta, vilken inte är avdragsgill. (Larsson, 2000 samt Bennet, 
2003)  
 

Likviditetshanteringens syfte är att generera beslutsunderlag för företagets 
finansiering på kort sikt. Likviditetshanteringen är nära kopplad till in- 
utbetalningarna i företaget men även till hur lån och placeringar påverkar 
företagets likviditet. En förbättrad cash management mynnar ofta ut i en ökad 
likviditet. Denna bör förvaltas på ett sätt som leder till ett förbättrat räntenetto 
för företaget. (Larsson 2000) Företagen måste ta ställning till likviditetsrisken 
som innebär att betalning inte kan ske i rätt tid, i rätt form, rätt valuta och på 
rätt ställe. Denna risk skall vägas mot den avkastning på kapitalet som man 
går miste om genom att ha en likviditetsreserv på exempelvis ett bankkonto, 
som ger låg ränta, eller vad det kostar att utnyttja en bankkredit. (Hedman, 
1991) I stora organisationer bör likviditetshanteringen enligt Brealey och 
Myers (2003) och Larsson (2000) skötas centralt8, för att minska risken att en 
funktion lånar pengar till en högre ränta än vad en annan funktion uppbär i 
inlåningsränta.  
 

Valutarisker uppstår när handel sker med företag i andra länder. I cash 
management sammanhang uppstår kursrisker vid import och export. Då vi i 
Sverige har flytande växelkurser innebär det att företag med mycket 
utrikeshandel utsätts för stora affärsrisker. En förväntad vinst kan snabbt 
vändas till en förlust men en skicklig hantering av valutor kan även medföra 
vinst för företagen. För de flesta företagen är det dock i längden bäst att 
försöka eliminera kursriskerna. (Larsson 2000) 

                                                
8 Denna centrala likviditetshantering hos stora företag och koncerner brukar kallas internbanker. (Larsson,      
   2000)  
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Det är viktigt att företag tar hänsyn till den verkliga ekonomiska 
riskexponeringen och inte enbart den som framgår av den interna och externa 
redovisningen. Bilden nedan illustrerar vad som avses med 
redovisningsmässig riskexponering och ekonomisk riskexponering.  

 

      tid 

 

offert  order produk- fakture-  betal-  försälj- 
avges erhålles    tion ring  ning  ning av  
   leverans    valuta 
 

 intern  extern  
   redovisning  redovisning 
 

 intern- och extern redovisningsmässig riskexponering 
 
 

 ekonomisk riskexponering 
 

 

 
Den riskexponering som inte framgår av redovisningen kan uppstå när offerter 
ges eller hur företagets framtida försäljning och konkurrenssituation påverkas 
av en given växelkursförändring. (Andrén, Eriksson och Hansson, 2003) Det 
enklaste sättet för svenska företag att undvika kursrisker är genom att 
fakturera i svenska kronor, och därmed sker krediterna i samma valuta. Det är 
dock inte så vanligt att utländska företag går med på att ha svenska kronor 
som kontraktsvaluta.  
 

Det finns då alternativa möjligheter att skydda företagen på. Ett exempel på 
detta är att avtala om kursklausuler som innebär att en valutaklausul tas med i 
köpeavtalet. I klausulen framgår hur hänsyn skall tas till kursändringar som 
sker efter kontraktsskrivningen. Företag kan även välja att kvitta fordringar 
och skulder i samma valuta mot varandra vilket är ett bra alternativ om 
företaget både importerar och exporterar, då fordringar och skulder i samma 
valuta tar ut varandra.  (Hedman, 1991) 
 

Figur: 3.3 Riskexponering för företaget  
Källa: Larsson (2003, s 120), egen bearbetning.
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3.3.2  INKÖP 
Företag förlitar sig i olika stor utsträckning på externa leverantörer. Gadde och 
Håkansson (1998) urskiljer fyra viktiga faktorer som har lett till att inköpens 
betydelse har ökat:  
 

• Ökad grad av specialisering i företagen har lett till att inköpsandelens 
storlek har ökat och därmed fått en mer central betydelse för 
lönsamheten. 

 

• Inköpens direkta påverkan på resultatet. En minskad inköpskrona är en 
vinstkrona, allt annat lika. 

  

• En större insikt om de fördelar som kan uppnås genom djupare och mer 
långsiktiga samarbeten med leverantörer. 

 

• En större komplexitet i inköpsarbetet, både avseende produkternas 
teknikinnehåll men även den högre andelen internationella köp. 

 

Enligt van Veele (2002), är värdet av inköpt material i förhållande till 
kostnaden för sålda varor uppskattningsvis 50 % i ett företag. Detta innebär att 
inköpens påverkan på ett företags resultat är stor. Med hjälp av DuPont-
diagrammet kan det visas hur en reducering av inköpskostnaderna genom en 
genomtänkt inköpsstrategi påverkar avkastningen positivt genom dess 
påverkan på både kapitalbindning och vinstmarginal. På samma sätt kan även 
det motsatta visas, nämligen att en bristfällig inköpspolicy och bristande 
kontroll av inköpskostnaderna kan leda till en oförutsedd påverkan på 
företagets resultat.  (van Veele, 2002) 
 
Inköp handlar till stor del om företagets sätt att agera mot leverantörerna. 
Beroende på vad som köps in till företaget ser detta agerande lite olika ut. I 
huvudsak finns det fem huvudkategorier av inköp: utrustning, komponenter, 
råvaror och material, förbrukningsvaror samt tjänster. Inköpen påverkas av 
externa faktorer som antal aktörer på marknaden och konjunktursvängningar 
såväl som interna faktorer som företagets organisationsstruktur och 
inköpspersonalens kunskaper och attityd gentemot leverantörerna. (Gadde och 
Håkansson, 1998) 
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Inköp av utrustning sker ofta i projektform eftersom beslutet ofta innefattar 
flera olika funktioner och skall användas under lång tid. Dessutom 
aktualiseras frågor om service, utbildning och anskaffning av reservdelar som 
påverkar det framtida arbetet i flera delar av företaget. 
 

Inköpen av komponenter är viktiga då dessa ingår i slutprodukten och kan ha 
en stor inverkan på dess funktion.  
 

Råvaror och material betecknas som insatsvaror och utgör ofta stor del av 
tillverkningsföretagens inköp, både fysiskt och ekonomiskt.  Många 
insatsvaror handlas på en internationell marknad där priserna varierar i 
förhållande till förändringar i utbud, efterfrågan samt valuta, vilket i sig kan 
kräva vissa speciella kompetenser.  
 

Förnödenheter eller förbrukningsmaterial är en grupp varor som 
karaktäriseras av ett stort antal artiklar av olika slag. Behoven uppstår inte 
regelbundet och inköpen sker ofta vilket kräver effektiva inköpsrutiner.  
 

Inköp av tjänster som grupp präglas av osäkerhet gällande samordning och 
kvalitet eftersom värdet av detta kan bedömas först efter utförandet. Det mest 
naturliga är ett samarbete över lång tid med en tjänsteproducent eftersom 
inlärningseffekterna är viktiga. (Gadde och Håkansson, 1998) 
 

Inköpsfunktionen innefattar många element vars olika syften spänner över 
områden som ren anskaffning av råvaror till integrering av leverantörer med 
det egna företagets produktionsprocess. Detta kräver en förmåga att förmedla 
företagets alla behov till dess leverantörer för att säkerställa ett optimalt 
produktionsflöde vilket innefattar produktionsteknik och materialplanering. 
(van Weele, 2002) 
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3.3.3  RESURSSNÅL PRODUKTION 
Begreppet resurssnål produktion9 skapades av Womack, Jones och Roos 
(1990) och de delar in konceptet i fyra delar, varav produktutveckling och 
tillverkning är de centrala delarna och förhållandena till underleverantörer och 
återförsäljare utgör stödfunktioner: 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Med ett mindre antal underleverantörer som integreras tidigt i utvecklingen av 
konstruktions- och produktionsprocessen skapas starka band. Det underlättar 
synkronisering med företagets produktionssystem med avseende på 
materialstyrning och kvalitetssäkring. Återförsäljarnas roll är att tillhandahålla 
information till produktutvecklingen om tilltagande trender på marknaden och 
framtida behov och tillverkningsdelen om kundernas krav och önskemål. 
Företag som använder sig av resurssnål produktion har en stor kundfokusering 
och erhåller korta ledtider och hög flexibilitet i tillverkningsprocessen. 
Begreppet omfattar inte bara den faktiska produktionen, utan hela företaget. 
Om enbart tillverkningsdelen avses är beteckningen resurssnål tillverkning10 
mer korrekt. (Warnecke och Hüser, 1993)  
 
 
 

                                                
9 Den engelska benämningen för resurssnål produktion är enligt Womack, Jones och Roos (1990) Lean 
   production 
10 Den engelska benämningen för resurssnål tillverkning är enligt Warnecke och Hüser (1993) Lean  
    manufacturing 

 
Produktutveckling 

 
Tillverkning 

 
Förhållande till 

leverantörer 

 
Förhållande till 
återförsäljare 

Figur: 3.4 Resurssnål produktion 
Källa: Ericsson (1997, s 179) 
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Resurssnål tillverkning är ett samlingsnamn och ett annat begrepp som ofta 
används synonymt är Just-In-Time (JIT) (Ericsson, 1997). Shingo (1984) 
menar att JIT är ett system för att eliminera allt som inte är nödvändigt och att 
JIT innebär att varje process skall förses med rätt komponenter till rätt kvalitet 
vid rätt tidpunkt.   
 

En strävan efter att reducera lagernivåer är något som förenar företag som 
arbetar med JIT. Anledningen är att en mindre andel lager påverkar 
lönsamheten positivt genom att kapitalomsättningshastigheten ökar. (Ericsson, 
1997) Anhängare av resurssnål tillverkning menar att det finns ännu en 
gynnsam effekt till följd av minskade lager. En förbättring sker även av 
vinstmarginalen genom att de sänkta lagernivåerna påvisar störningar i 
produktionen som annars skulle ha dolts. På det här sättet ökar både 
produktiviteten och kvaliteten i tillverkningen i och med att personalen 
tvingas åtgärda störningsorsaken vilket innebär en ständig förbättring av 
verksamheten (Schonberger, 1983).  
 

JITs förmåga att lyfta fram problem och störningar i tillverkningen uppfattas 
av vissa författare som en svaghet som gör företaget sårbart (Wilson, 1985; 
Albino och Garavelli, 1993). Samma resultat kan alltså anses vara både en 
styrka och en svaghet, beroende på vilket perspektiv betraktaren har. 
Detsamma gäller följderna av lagerminimering, samtidigt som kapital frigörs 
och kortare genomloppstider uppnås ökar företagets beroende av de ingående 
aktiviteterna i flödena. Samordningen inom företaget såväl som med dess 
samarbetspartners blir mer betydelsefull än vad den skulle vara om 
förekomsten av säkerhetslager vore större. Leveransförseningar i ett fördjupat 
samarbete mellan leverantör och kund kan i värsta fall leda till att 
produktionen avstannar med stora störningskostnader som följd. (Svensson, 
2001)     
 

3.3.4  INVESTERINGAR 
Investeringar definieras av Ljung och Högberg (1999 s 9), som …”en 
kapitalsatsning som ger betalningskonsekvenser under en längre tid”. 
Investeringar kan ske i både materiella resurser, såsom inköp av maskiner, och 
immateriella resurser, vilket kan avse en marknadskampanj eller utbildning av 
personal.  
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Alla investeringsbeslut, vare sig det gäller ersättning av redan befintliga 
anläggningstillgångar, kapacitetsökning, eller fullständig teknisk 
modernisering, innebär att kapital binds. Vid investeringsbeslut krävs därför 
att en jämförelse sker mellan anskaffningsutgiften och med förväntade 
förändringar av framtida in- och utbetalningar. 
 

3.3.5  INFORMATIONSHANTERING 
För att arbetet i ett företag skall kunna genomföras på ett praktiskt och 
effektivt sätt krävs det att både den interna och externa informationen är 
lättåtkomlig. Genom ett datoriserat system för informationsbehandling till de 
som ansvarar för företagets finansiering kan stora fördelar uppnås, inte minst 
inom cash managementområdet avseende betalningstransaktioner, fakturering 
och reskontror. (Bennet, 2003) Hur informationsbehandling i ett datasystem 
kan se ut illustreras i tabellen nedan.   
 

 Input i datasystem Output i datasystem 

 

Tabell: 3.1 Informationshantering 
Källa: Bennet (2003, s 217), egen bearbetning 
 
Med tillgång till exempelvis den information som illustreras i tabellen ovan 
har företag bättre förutsättningar att fatta rätt beslut och därmed minska risken 
för att bland annat float uppstår. (Hallgren, 2001) 

 
- Uppkoppling med banker och 
   andra finansiella institutioner. 
 
- Resultat- och balansräkning.  
 
- Likviditets- och valutaflödes-  
   prognoser. 
 
- Kontobalansrapporter från  
   banker.  
 
- Räntor och valutakurser. 
 
 
 

 
- Betalningsinstruktioner. 
 
- Bokföring av transaktioner. 
 
- Operationella rapporter. 
 
- Ränte- och valuta exponering. 
 
- Känslighetsanalyser. 
 
- Rapporter till företagsledning. 
 
- Transaktionsrapportering. 
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3.3.6  FINANSIERINGSARBETET 
Traditionellt sett har företags finansfunktions primära uppgift bestått i att 
finansiera företagets nettotillgångar11. (Bennet, 2003) Det är med andra ord 
finansfunktionens uppgift att fatta beslut om vilka investeringar som skall 
genomföras och hur dessa skall finansieras. (Brealey och Meyers, 2003) För 
att kunna möta de ökade kraven från företagets intressenter samt den allt 
hårdare konkurrens som råder bör finansieringsverksamheten integreras med 
företagets affärsmässiga verksamhet. Fördelar kan uppnås om 
finansfunktionen medverkar till att utarbeta företagets operativa planer samt 
deltar i större beslut som rör försäljningar och inköp. Att aktivt delta och 
utbilda övriga avdelningar så att onödig kapitalbindning kan undvikas är 
också det exempel på fördelar som kan uppnås med hjälp av 
finansavdelningen. (Hedman, 1991)  
 

3.4  MAKT 
Makt förutsätts vara något som med avsikt styr ett agerande. Händelser som är 
oförutsedda, sker slumpmässigt eller som ingen kan råda över handlar inte om 
makt. (Holmblad Brunsson, 2002) Webers beskrivning av makt är: 
  

”…sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social 
relation trots motstånd, oavsett varpå denna sannolikhet beror.” 

 

Källa: Holmblad Brunsson (2002, s 79) samt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999, s 217) 
 

Både inom och utom företaget finns det sociala relationer som påverkar när 
beslut skall fattas. För att bibehålla både internt och externt goda relationer 
väljer därför företag att inte alltid utnyttja sin möjlighet att få sin vilja igenom 
(Holmblad Brunsson, 2002).   
  

3.4.1  EXTERNA MAKTFAKTORER 
Hur många aktörer som verkar på marknaden har stor betydelse för hur 
maktfördelningen ser ut mellan företag.  

                                                
11 Med nettotillgångar avses i detta hänseende företagets alla tillgångar minskat med de icke räntebärande      
    skulderna, vilket kan utläsas av figur 3:1, Hedman (1991)                         
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Finns det få leverantörer som kan leverera till företagen kan dessa utnyttja 
situationen och försöka tvinga företaget att köpa mer än de behöver. 
(Mintzberg, 1983) Enligt Gassenheimer och Ramsey (1994), kan även 
leverantörerna utöva sin makt när det gäller prissättning, kvalitet och 
avtalsvillkor. Situationen kan även vara den omvända att det finns få köpare, 
det är då dessa som kan utöva inflytande över företaget. Sker förändringar på 
marknaden och nya kunder och/eller leverantörer etablerar sig kan 
maktfördelningen ändras. Även konjunkturcykler kan påverka 
maktfördelningen mellan köparen och säljaren. 
 

Vid högkonjunktur kan säljaren ha störst makt då efterfrågan på produkterna 
oftast är större, medan det omvända maktförhållandet kan råda vid 
lågkonjunkturer. (Gadde och Håkansson, 1998) Detta kan vara en orsak till att 
företag inte alltid utövar sin makt gentemot sin samarbetspartner. En annan 
orsak till att organisationen inte fullt ut utnyttjar sin makt, och exempelvis 
pressar priser, är att de vill vidmakthålla den konkurrens som råder mellan de 
etablerade leverantörerna. På detta sätt bibehåller företaget sin handlingsfrihet. 
(van Weele, 2002) 
 

Det är inte enbart antalet aktörer på marknaden som styr maktfördelningen. 
Enligt Porter (1980) kan ett leverantörsbyte vara förenat med kostnader. Är 
dessa kostnader höga för företaget har leverantören ett maktövertag. Skulle 
däremot dessa kostnader vara låga utgör detta inget hinder för företaget att 
byta leverantör, vilket innebär att det i denna situation är köparen som får ett 
maktövertag.      

 

3.4.2  INTERNA MAKTFAKTORER 
Den interna makten i organisationer är inget statiskt tillstånd utan makt och 
inflytande kan ses som en process som förändras över tiden (Bakka, Fivelsdal 
och Lindkvist, 1999). Det kan finnas olika medel som används när makt 
utövas enligt French och Raven (1959) i Shafritz och Ott (2001) kan dessa 
delas in i fem olika maktbaser. Belöningsmakt avser kontroll över belöningar 
såsom lön och arbetstid etc. Tvångsmakt avser att någon har makten på grund 
av dennes sanktions- och/eller straffmöjligheter. Legitim makt avser att någon 
anses ha befogenheten och ställningen att leda och fördela arbetet. 
Referensmakt avser att någon har makt till följd av sina meriter och/eller har 
stark personlighet eller karisma.  
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Expertmakt avser att någon har specialistkunskaper och därmed har ett 
kunskapsövertag som kan utnyttjas för att få sin vilja igenom.   
 

Makt finns enligt Holmblad Brunsson (2002) inte enbart hos de som har rätten 
att fatta besluten utan den finns även i hög grad hos dem som ska utföra det 
som beslutats. Det är de sistnämnda som bestämmer hur besluten genomförs. 
Detta innebär att för att kunna genomdriva något nytt och radikalt måste 
beslutsfattaren först utbilda och påverka de som ska genomföra besluten för 
att vara säker på att dessa utförs på rätt sätt.  
 

Formellt finns makten i ett företag hos de personer som har befogenhet att 
fatta beslut. Denna makt är dock begränsad för i praktiken kan de personer 
inom företaget som förbereder beslut ha lika stor makt som de formellt 
utsedda beslutsfattarna. (Holmblad Brunsson, 2002) Den interna makten i 
företag kan även beskrivas utifrån agentteorin. Denna teori utgår ifrån att 
människor är tämligen rationella men att de drivs av att maximera sin egen 
välfärd, oavsett vad som är bäst för organisationen, när de fattar sina beslut. I 
företag med ägaren som beslutsfattare uppstår sällan några problem, då 
ägarens egenintresse ofta sammanfaller med företagets.  
Förtagsägaren/Uppdragsgivaren12 benämns huvudman och den anställda 
kallas agent. Är agenten exempelvis anställd med månadslön, kan denne inte 
påverka sin egen välfärd genom lönen. Det föreligger då en risk att agenten 
istället höjer sin egen välfärd genom att skaffa sig förmåner vid sidan av 
lönen. Enligt teorin förutsätts företagsägaren/uppdragsgivaren vara medveten 
om att den anställda maximerar sin egen välfärd och försöker därmed minska 
handlingar som inte är önskvärda. (Deegan, 2003) De åtgärder som 
huvudmannen vidtar för att styra agenten benämns agentkostnader, vilka kan 
bestå av kostnad för övervakning, kostnad för kontrakt13 och handledning 
samt förluster på grund av bristande måluppfyllelse (Hallgren, 2001). Jensen 
och Meckling i Deegan (2003), anger att en väl fungerande organisation 
kännetecknas av att den lyckas minimera sina agentkostnader.  
 

I ett projekt kan det ingå personer som har hög status i företaget och detta är 
något som kan ge upphov till problem.   

                                                
12 Företagsägaren/Uppdragsgivaren benämner Jensen och Meekling i Deegan, 2003 som principals. 
13 Det kontrakt som här nämns behöver inte vara skriftligt utan kan  även avse en muntlig eller en outtalad 
   överenskommelse mellan  parterna.  
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Det är möjligt att blotta närvaron av en teknisk expert eller någon med en hög 
akademisk status hämmar ett samtal. Om en sådan person yttrar sig i en fråga 
kan det ibland räcka för att diskussionen skall avslutas, även om det handlar 
om ett ämne som ligger utanför personens kompetensområde. Det kan lätt leda 
till att vissa projektmedlemmars idéer får stort utrymme medan andras idéer 
avvisas, även om de i sig är bra. Detta är omständigheter att ta hänsyn till när 
ett projekt skall bemannas och bör diskuteras i projektgruppen för att ta reda 
på hur dessa maktskillnader kan komma att påverka projektets arbete.  
(Marttala och Karlsson, 1999) 
  

3.5  A PRIORI-MODELL 
Nedan kommer en modell att presenteras med utvalda delar av tidigare 
forskning av de insatser företag kan göra för att förbättra sitt kassaflöde när 
den operativa verksamheten bedrivs i projektform. Figuren visar även att det 
finns omständigheter i projektets omgivning som påverkar hur beslut fattas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Figur: 3.5 A priori-modell 
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I figuren återfinns projektet i centrum för de åtgärder som de själva kan råda 
över och som påverkar dess kassaflöde och/eller kapitalbindning. De olika 
ingående delarna i figuren kommer att diskuteras med utgångspunkt från 
nedanstående syntes. 
 

En del av syftet med denna undersökning är att beskriva vilka handlingar som 
företag vidtar för att kunna uppvisa ett positivt kassaflöde samtidigt som det 
finns ett behov av att binda kapital.  Som tidigare forskning i detta kapitel 
visat finns det en rad olika åtgärder som företag kan använda sig av för att 
höja vinstmarginalen respektive öka kapitalomsättningshastigheten, vilka båda 
är åtgärder som förbättrar ett företags lönsamhet och kassaflöde. I ett projekt 
som omfattar en specifik uppgift och som är begränsad i tid och 
resursförbrukning är det inte sannolikt att alla dessa åtgärder är 
kostnadseffektiva och praktiskt genomförbara. 
 

Brealey och Myers (2003) och Larsson (2003) gör gällande att 
likviditetshanteringen i företag bör skötas centralt. Hedman (1991) åsyftar att 
en valutapolicy för företaget bör införas av ledningen. Skattekontot är knutet 
till hela organisationen (Skattekonto för företagare, 2002) och leder därmed 
till att det tillfälliga projektet inte självständigt har möjlighet att använda sig 
av kontot till att förbättra penningflödeshanteringen. Är den beräknade tiden 
för projektet kort bör möjligheterna att införa ett särskilt datoriserat 
informationshanteringssystem eller att genomföra större investeringar vara 
små. Detta leder fram till att de cash management åtgärder som företag som 
arbetar i projekt torde kunna använda sig av för att minska kapitalbindningen 
och förbättra kassaflödet är följande:  
 

• Offert- och orderhantering, som påverkar kundfordringarna i 
balansräkningen 

• Kredit- och betalningsvillkor, som påverkar kundfordringarna i 
balansräkningen 

• Kundfordringar, som påverkar kundfordringarna i balansräkningen 
• Inbetalningsrutiner, som påverkar kundfordringar och kassa i 

balansräkningen 
• Utbetalningsflödet, som påverkar leverantörsskulder och kassan i 

balansräkningen  
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Förutom de ovannämnda åtgärderna torde även den tidigare forskningen om 
inköp, som påverkar lager och leverantörsskulder i balansräkningen samt 
resurssnål produktion, som påverkar lager i balansräkningen vara intressanta 
för studiens syfte.14   
 

I vilken utsträckning ovanstående åtgärder vidtas i ett projekt leder fram till 
den andra delen av undersökningens syfte som är att förklara vilka faktorer 
som vägs in när beslut rörande kassaflöde och kapitalbindning fattas. En 
projektgrupp består av personer med olika yrkesmässiga kompetenser15 och 
utgår man från agentteorin och förutsätter att de personerna som ingår i 
gruppen vill maximera sin egen välfärd innebär detta att intressekonflikter 
uppstår vid beslutsituationer. Hur dessa konflikter löses bör bero på vem som 
innehar den reella makten i gruppen. En avgörande faktor för vem som har 
störst inflytande på vilka intressen som prioriteras är projektets särart. I fall 
där teknisk specialistkompetens är nödvändig torde de personer som har sådan 
kunskap komma i besittning av makt.16 I projekt som inte är tekniskt 
komplicerade torde makten ligga hos de som har befogenhet att leda arbetet17.  
 

Det är emellertid inte enbart interna maktaspekter som påverkar 
beslutssituationer i ett projekt. Det föreligger även externa maktfaktorer som 
har avgörande betydelse när beslut fattas. Tidigare forskning visar att 
konkurrenssituationen har stor inverkan på företags handlingsfrihet och 
förhandlingsstyrka gentemot sina kunder och leverantörer i beslut som rör 
bland annat kredittider, pris, leveranstider samt kvalitet och kvantitet. Ett 
konkret exempel på hur ett projekts lönsamhet kan påverkas negativt av sin 
leverantör är om denne utnyttjar sin position för att tvinga projektet att köpa en 
större mängd än de har behov av. En sådan situation kan uppkomma om en 
leverantör besitter unik kunskap som gör att projektet är beroende av denne för 
att kunna fullgöra sitt uppdrag.18  
 

Utöver de kända element som författarna anser påverka företags beslut kan en 
rad okända faktorer uppkomma vilket i figuren representeras som Övriga 
faktorer och åtgärder. 

                                                
14 För utförligare beskrivning se rubrik 3.3.2 samt 3.3.3 ovan. 
15 Detta resonemang är hämtat från Marttala och Karlssons, 1999 samt Harrisons, 1981diskussion om 
    projektgruppers sammansättning, se rubrik 3.2.  
16 Detta resonemang är hämtat från rubrik 3.4.2. 
17 Detta resonemang bygger på vad French och Raven, 1959, benämner legitim makt, se rubrik 3.4.2. 
18 För utförligare diskussion se rubrik 3.4.1 ovan.  
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4  EMPIRI 
 

 

I detta kapitel kommer en kort presentation av de intervjuade företagen att 
redovisas.  Därefter kommer en sammanfattning av de data som samlats in 
under intervjuerna vid respektive företag att redogöras för.  
 
 
 

4.1  PRESENTATION AV NCC ROADS 
NCC-koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, NCC Constructions som 
utvecklar och bygger hus-, boende- och anläggningsprojekt. NCC Property 
Development som utvecklar och förädlar fastigheter och mark. NCC 
International Projects som bedriver stora och tekniskt avancerade 
anläggningsprojekt på vissa utvalda marknader och NCC Roads som 
tillhandahåller produkter och tjänster som behövs för att driva, underhålla och 
sköta servicen av vägar. (www.ncc.se, 2004-03-21) NCC Roads AB består av 
tre enheter Nord, Sydväst och Öst som utför alla typer av beläggningsarbeten. 
Verksamheten omfattar såväl utläggning av nya beläggningar som underhålls- 
och servicearbeten på befintliga vägar. Viktiga arbetsområden är bland annat 
nybyggnad, ombyggnad, reparationer, drift och underhåll av: vägar, broar, 
järnvägar, hamnar, flygfält och parkeringshus. Omsättningen för NCC Roads 
Öst är cirka 1,2 miljarder. Antalet anställda i enheten under högsäsong uppgår 
till cirka 600-700 personer vilket inkluderar den personal som är 
säsongsanställd. (NCCs årsredovisning 2003)  
 

Den vertikala integreringen, från råvaror från egna bergtäkter, till färdig 
produkt uppges vara ett strategiskt viktigt verktyg som möjliggör kontroll över 
hela produktionskedjan och gör affärsområdet mindre sårbart. Export av 
bergtäkter sker främst till de baltiska länderna, som har en berggrund som inte 
lämpar sig som insatsmaterial. NCC Roads Öst har egna laboratorier där allt 
material testas och kvalitetssäkras.  Produkterna   är  standardiserade  och  
måste  hålla vissa kvalitetskrav och kontinuerlig provtagning görs. 
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Skillnaden mellan bergskross och grus är stor, grus är en naturtillgång och är 
belagd med en speciell grusskatt på 10 kr/ton eftersom staten vill hålla nere 
konsumtionen av grus då detta renar vårt dricksvatten. Resultatet har blivit att 
man försöker fasa ut grus och sand ur produktionen och ersätta med 
bergskross. Nya metoder och alternativa lösningar arbetas fram, särskilt med 
betongen, där grus ersätts med stenmjöl som ballast.  
 

Nedanstående information om företaget är hämtad från intervjun med två 
respondenter från NCC Roads Öst i Linköping. Båda dessa personer besitter 
goda ekonomiska kunskaper genom sitt arbete och en av dem har gedigna 
erfarenheter av projektarbete.  
 

4.1.1  OMVÄRLDSFAKTORER 
Den omvärld som NCC Roads befinner sig i är relativt okomplicerad. Det 
finns ingen omvärldsfaktor som har så stor påverkan att företaget anser sig 
dominerad. Inte heller är de själva ensamt styrande på de marknader de verkar 
på. I och med att företaget är självförsörjande av insatsvaror föreligger inget 
beroende av underleverantörer och även om många uppdrag utförs åt andra 
affärsområden inom NCC koncernen så är andelen övriga kunder den största. 
Det enda undantaget, som dock är gemensamt för hela branschen, är ett visst 
beroende av transporttjänster. Då asfalt och betong är färskvaror med speciella 
egenskaper och måste hanteras och förvaras med hänsyn därtill krävs speciella 
typer av transporter. Vissa kunder har flera krav som skall uppfyllas för att få 
vissa uppdrag som transporter med ytterligare kvalitetsförbättrande 
egenskaper eller lastbilar som uppfyller hårdare krav på god arbetsmiljö för 
personalstyrkan. Det gör att stor vikt läggs på NCC Roads Öst förmåga att 
skriva avtal då det kan vara svårt att förutsäga behovet av framtida speciella 
transporttjänster. Utbudet av åkare med den typ av lastbilar som efterfrågas är 
begränsat vilket gör att dessa åkare arbetar över geografiskt stora områden. I 
princip konkurrerar inte företagen i branschen endast sinsemellan utan även 
internt mellan olika regioner inom ett affärsområde.  
 

Några faktorer som kan påverka företaget internt såsom inflytande eller status 
i utförandet av ett projekt mellan olika yrkesgrupper tycks inte finnas. Det kan 
visserligen finnas en önskan från ekonomiavdelningen om att bli konsulterad 
tidigare vid tecknande av ett avtal med en kund som inte följer den vanliga 
standard som används.  
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Dock uppfattas inte detta som något problem eller någon konflikt 
yrkesgrupper emellan. Vid riskbedömningar eller frågor som faller utanför 
projektledarens sakkunskap upplevs det inte finnas någon motvilja att 
konsultera personal i den övriga organisationen.  
 

4.1.2  CENTRAL STYRNING 
NCC-koncernen i Sverige använder sig av gemensamma ekonomi- och 
rapporteringssystem. Det upplevs som att det läggs stort fokus på rapportering 
och ekonomi inom koncernen som trappats upp under senare år. 
Informationsflödet internt fungerar bra och om ett uppdrag kommer in så vet 
alla om det snabbt. Samarbetsviljan är stor och förekommer även över 
regionsgränserna. I och med att NCC äger hela produktionskedjan binds 
mycket kapital i anläggningstillgångar som asfaltsverk, krossar, berg- och 
gruslager och stora ansträngningar görs för att banta balansräkningen. Leasing 
av beläggningsmaskiner och asfaltsläggare är exempel på sådana åtgärder. 
Investeringar sker centralt då maskinerna används gemensamt i alla projekt 
och arbetscheferna förbereder önskemål om investeringar till det budgetmöte 
som hålls en gång om året där alla investeringsbeslut fattas. De investeringar 
som genomförs finansieras fullt ut med långfristiga lån eller upparbetade 
vinstmedel.  Likviditetshanteringen i projekten följs noga upp och 
ekonomisystemet möjliggör regelbundna kontroller av kassaflödet. En orsak 
till det kan vara det allt kärvare ekonomiska läget under den senaste 
femårsperioden vilket har gjort att koncernledningen initierat en förändring av 
utvärderingen av enheterna. Istället för den tidigare modellen med den rörliga 
delen av belöningssystemet kopplad till resultatet före finansiella poster har 
fokus flyttats ned till resultatet efter finansiella poster för att signalera vad 
som är viktigt i företaget. En verksamhet som är gemensam för alla bolag i 
NCC-koncernen är internbanken, även kallad Finance. Den funktionen arbetar 
bland annat med frågor som valutasäkring och hantering av eventuella 
kursrisker som uppkommer. Denna funktion nyttjas inte av NCC Roads Öst då 
dessa enbart köper in och säljer sina produkter i svensk valuta.  
 

NCC Roads Öst överlåter hanteringen av alla sådana frågor till 
finansavdelningen men vissa investeringsbeslut i utländsk valuta sker i samråd 
funktionerna emellan. Separata avräkningskonton finns i internbanken för de 
respektive enheterna inom koncernen. 
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4.1.3  PROJEKTSTYRNING 
Definitionen av projektbegreppet i NCC Roads Öst är att ett enskilt uppdrag 
för en kund utgör ett projekt. Det innebär att storleken på projekten är mycket 
varierande. I många fall fungerar enheten som underentreprenör i större 
projekt som exempelvis uppföranden av byggnader och vägar.  
 

Projekten leds av arbetschefer eller platschefer som sköter administration, 
offerthantering och fakturering upp till bestämda beloppsgränser. Beräkning 
av anbud vid stora projekt till exempelvis Vägverket och liknande sker i 
samverkan med ansvarig chef för NCC Roads Öst.  Projektledarna har 
resultatansvar för de utförda uppdragen och är de som fungerar som 
kontaktperson mot kunder och leverantörer. Projektledarnas bakgrund är 
varierande, de består dock till övervägande del av ingenjörer. Det som är 
gemensamt för dem alla är att de kan hantera många saker på en gång och att 
de både kan sälja och producera. I och med att personalstyrkan till största 
delen består av personer med teknisk bakgrund ägnas mest tid och energi åt de 
operativa frågorna och inte de ekonomiska uppgifterna. De som har 
resultatansvar och inte har någon ekonomisk bakgrund är inte alltid 
intresserade av att följa upp kundfordringar och leverantörsskulder utan 
koncentrerar sig på att göra bra beläggningar. Det uppfattas ändå inte som 
något problem även om dessa åtgärder har en påverkan på projektets 
lönsamhet. Den centrala ekonomifunktionen ser till att följa upp de rutiner 
som får ekonomiska återverkningar och ger extra stöd till personer som inte 
har särskilt stort intresse för dessa arbetsuppgifter. I NCC Roads Öst värderas 
goda tekniska egenskaper hos en projektledare högre än att de enbart sitter 
inne vid skrivbordet och arbetar med uppföljning och administration. 
Uppfattningen är dock att företaget har kommit långt i arbetet att skapa en 
större förståelse för den ekonomiska sidan av platschefernas arbete och att 
inrapportering sker i tid och liknande.  
 

Beroende på projektets storlek och komplexitet används ett standardiserat 
kalkylsystem för beräkning av offerter till kund. Detta system är gemensamt 
för hela NCC Roads AB. I det registreras uppgifter om mängden asfalt, grus, 
kantsten, utgifter för insatsmaterial, lastbilar, personalkostnader, etc. och ett 
fullständigt pris beräknas till kunden. I de enklaste uppdragen kan 
projektledaren redan i ett telefonsamtal med en kund ange ett färdigt 
kvadratmeterpris på exempelvis en asfaltering av en garageuppfart. 
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Inköpen i projekten består främst av förbrukningsmaterial och insatsvaror. I 
och med att både betong och asfalt har speciella egenskaper och måste 
behandlas som färskvaror sker inköp av dessa dagligen. Inköpen sker 
mestadels internt inom koncernen och därmed kan lägre priser erhållas. Den 
operativa verksamheten vid beläggning av vägar och vid uppförande av hus är 
av naturliga skäl Just-In-Time, men andra delar av verksamheten kräver viss 
lagerhållning. Ett behov av depåer i en grustäkt är ett exempel och för att 
minimera kapitalbindning i onödiga lager men även kundfordringar, 
anläggningstillgångar och allt annat i balansräkningen belastas produktionen 
av en internränta. Det gör att de personer som har ett resultatansvarar i 
organisationen arbetar aktivt med att omsätta tillgångarna snabbt.  
 

Finansieringen i projekt kan ske på olika sätt, vanligast är via innestående 
medel och á conto-fakturering. Det sistnämnda innebär att vid större och mer 
tidskrävande projekt delas uppdraget upp i flera delar vilka avläses under 
projektets gång och faktureras kunden med 30 dagars kredittid. 
Förskottsbetalning är inte särskilt vanligt förekommande.   
 

4.2  PRESENTATION AV RIKSBYGGEN ÖST 
Riksbyggen är en kooperativ medlems- och intresseorganisation för 
Riksbyggens bostadsrättsföreningar. Organisationen är uppdelad i två 
affärsområden, Förvaltning och Bygg. Affärsområdet Förvaltnings 
dominerande verksamhet består av skötseln av bostadsrättsföreningar. 
Affärsområdet Byggs huvudsakliga uppgift är att producera 
bostadsrättslägenheter men de har även på senare tid återupptagit byggandet 
av småhus med äganderätt. Bygg tillhandahåller tjänster som behövs för 
nybyggnad, ombyggnad eller reparationer. (www.riksbyggen.se 2004-03-26) 
 
Riksbyggen är uppdelad geografiskt i sju stycken regioner, verksamheten i 
Norrköping tillhör region Öst som har cirka 200 anställda. Denna region är i 
sin tur uppdelad i olika serviceområden: Nyköping, Linköping, Norrköping 
och Gotland. Norrköping delas in i enheterna Ekonomiskt förvaltning, 
Underhållsplanering, Reparationsservice, Energi samt fyra stycken 
skötselområden (Finspång, Västervik samt Norra och Södra i Norrköping). 
Omsättningen för region Öst uppgår till cirka 180 miljoner kronor emedan 
hela koncernen omsätter tre miljarder kronor. 
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Nedanstående information om företaget är hämtad från intervjun med en 
representant för verksamheten i Norrköping. Denna person arbetar som 
projektledare samt har eget ekonomiskt ansvar för sitt område.   
 

4.2.2  OMVÄRLDSFAKTORER 
Riksbyggen Öst menar att det inte finns några speciella faktorer som påverkar 
verksamheten i någon särskild riktning och beskriver konkurrensen på 
marknaden som balanserad. Alla led i kedjan är konkurrensutsatta i rollerna 
som både kund respektive leverantör.  
 

Faktorer som betonas som viktiga är personalens kompetens och 
yrkeserfarenheter samt sociala kontakter med leverantörer och kunder. 
Samarbetsviljan mellan de olika aktörerna i utförandet av ett uppdrag värderas 
högt och man menar att det finns många positiva aspekter med att ha långa 
relationer med sina underentreprenörer. Dess personal hittar i de byggnader 
som de utför sitt arbete i och de är vana att samarbeta med Riksbyggens 
personal. Därutöver är det en fördel om arbetarna redan känner till personerna 
som sitter i styrelsen i de bostadsrättsföreningar där uppdragen utförs, då 
dessa ofta vill veta hur arbetet fortskrider i projekten. 
 

Några interna konflikter mellan olika personer i ett projekt anses inte finnas. 
De berörda yrkesgrupperna som exempelvis ekonomer och tekniker 
involveras tidigt i arbetet och det upplevs vara förklaringen till att eventuella 
problem löses i samförstånd redan på ett tidigt stadium. Det som i vissa 
situationer kan ha viss påverkan på hur arbetet fortgår är de inblandade 
personernas tidigare yrkeserfarenhet samt vilka kunskaper en viss person 
besitter. En ung och förhållandevis oerfaren projektledare kan ha vissa 
svårigheter att styra ett projekt i de fall att en underentreprenör med lång vana 
i branschen har en avvikande bestämd uppfattning om hur saker och ting bör 
utföras. Några sådana tvister uppkommer inte om det är en rutinerad 
projektledare som tidigare samarbetat med denna underentreprenör, även om 
styrningen av projektet skulle bedrivas på samma sätt av dem båda. Oavsett 
vem som leder projektet så är det projektledaren som har det sista ordet i alla 
beslut som fattas inom projektets ramar.  
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4.2.3  CENTRAL STYRNING 
Allt arbete med in- och utbetalningar, likviditetshantering och kravrutiner sker 
samlat i en ekonomifunktion som är gemensam för all verksamhet i regionen. 
Ekonomisystemet behandlar automatiskt påminnelser för kunder som är sena 
betalare och betalningsvillkoren är vanligtvis 30 dagar om inte annat 
överenskommits. Arbetet med uppbörder av moms och arbetsgivaravgifter, 
etc. är också uppgifter som sköts via ekonomiavdelningen. Någon 
valutasäkring eller andra åtgärder för att reducera valutarisker är inte 
nödvändig då Riksbyggen inte har några utländska leverantörer eller kunder. 
Förvaltningsekonomer utför ekonomiska tjänster för de bostadsrättsföreningar 
som är medlemmar i Riksbyggen såsom löpande redovisning, bokslut, 
likviditetshantering och omläggning av lån, etc. De kartlägger penningflödet 
under året och anpassar deras in- och utlåning för att få bästa möjliga räntor 
samt för att säkerställa att tillräckliga medel finns tillgängliga vid behov av 
service och reparationer. Förvaltningsekonomerna finns inom varje 
serviceområde i regionen. 
 

De informationssystem som används är gemensamma och Intranätet har alla 
anställda tillgång till via lunchrum och arbetslokaler. Där återfinns all löpande 
information, manualer samt personalhandböcker och genom Intranätet skall 
även timrapportering ske inom en snar framtid. Det datasystem som används 
för administration av de enskilda projekten är internt utvecklat inom 
Riksbyggen med projektmedlemmar från olika delar av landet för bästa 
anpassning till verksamhetens förutsättningar. Systemet gör det möjligt att 
samla all information rörande ett uppdrag oavsett om det är en person eller 
flera som arbetar på olika avdelningar i organisationen. Där finns även all 
korrespondens registrerad som sker med uppdragsgivaren eller aktörer såsom 
myndigheter eller andra utomstående. Tidigare användes ett manuellt system i 
pappersform där information kunde gå förlorad om det var flera personer 
involverade i ett projekt. 
 

Investeringar i arbetsmaskiner och fordon görs av varje serviceområde för sig 
och används gemensamt av de olika projekten. Besluten fattas av regionens 
ledningsgrupp efter det att enhetscheferna lämnat in önskemål om vad som 
bör införskaffas. De större investeringar som görs är traktorer, servicebilar 
samt större åkbara gräsklippare och dessa finansieras till största delen av 
upparbetade vinstmedel men även långfristiga lån används.  
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Inom byggsidan är behovet av investeringar begränsat eftersom Riksbyggen i 
mycket stor utsträckning anlitar total- eller underentreprenörer som själva har 
den utrustning som krävs för att utföra uppdraget.  
 

4.2.4  PROJEKTSTYRNING 
Projektbegreppet definieras i huvudsak som att varje enskild order från en 
kund utgör ett projekt. Med projektbegreppet avses även den samarbetsform 
som av tradition används i byggbranschen. Varje projekt tilldelas ett 
identifikationsnummer som förenklar administration och ekonomisk 
uppföljning av de olika uppdragen. De projekt som finns inom Riksbyggen 
Öst har skiftande karaktär och storlek beroende på inom vilket eller vilka 
områden uppdragen skall utföras. Projektledare brukar vanligtvis vara någon 
av de personer som arbetar med om- och nybyggnationer för kunders räkning. 
 

Finansieringen i projekten sker via á conto-fakturering alternativt via 
prestationsbundna betalningsplaner direkt från uppdragsgivaren. En 
prestationsbunden betalningsplan innebär att betalning från kunden sker efter 
färdigställandegrad och är fastställd i förväg. Redan när projektet startar står 
det klart hur mycket pengar som debiteras när väggar och tak är på plats, 
fönstren är monterade och så vidare. Om det inte finns några innestående 
medel på ett projekts konto debiteras internränta. Omvänt erhåller projektet 
ränta om det finns innestående medel till Riksbyggens förfogande. Betalning 
till leverantörerna görs efter hur mycket material som förbrukats, ofta med 30 
dagars betalningstid. Inköp av det material och de komponenter som krävs 
samt upphandling av underentreprenörer görs huvudsakligen av 
projektledaren, men alla medlemmar i projektet har möjlighet att handla för 
projektets räkning. Det är ett förtroende som inte missbrukas och de inköp 
som görs kontrolleras rutinmässigt i efterhand av berörd enhetschef innan 
utbetalning sker.  
 

Projektledarna har i allmänhet full frihet att välja vilka leverantörer de vill 
använda sig av, med några få undantag som exempelvis inköp av vitvaror där 
det finns ett förmånligt rikstäckande avtal direkt med tillverkaren. Ett annat 
exempel kan vara då de bostadsrättsföreningar Riksbyggen utför sina uppdrag 
åt har krav på vilka underentreprenörer som skall anlitas, något som ibland 
nyttjas.  
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Det har funnits situationer där uppdragsgivaren avtalat om att inte anlita vissa 
företag för att utföra arbeten i deras förening på grund av tidigare erfarenheter. 

Riksbyggen är då naturligtvis bundna av detta trots att de själva har goda 
samarbetsrelationer och priset är lägre än hos en alternativ entreprenör. Lokala 
avtal med leverantörer och underentreprenörer finns också för att erhålla lägre 
priser och upprätthålla konkurrensen vid anbudsgivning.   
 

Någon lagerhållning av material förekommer inte. Riksbyggen anser att det är 
helt onödigt då de leverantörer som anlitas är mycket duktiga på att leverera i 
utsatt tid. Beställningar som sker hos de största leverantörerna via Internet 
före kl. 14.00 transporteras direkt till byggplatsen senast kl. 07.00 dagen 
därpå. Rutinmässigt beställs endast den mängd material som motsvarar några 
arbetsdagar och Just-In-Time anses vara det vanligaste sättet att arbeta på 
inom byggbranschen. Därigenom kan kapitalomsättningshastigheten hållas på 
en hög nivå och företaget slipper att binda onödigt kapital. Logistik utpekas 
som ett viktigt område och anses få en alltmer framträdande roll i framtiden.  
 

Verksamheten är ISO-certifierad och måste följa uppsatta krav för att 
säkerställa kvaliteten på arbetet. I och med detta finns regler för hur avvikelser 
skall hanteras, som exempelvis uppkomsten av felaktigt och trasigt 
inkommande gods. Kontroller görs av allt inkommande material vid 
godsmottagning. Där ser man till att man fått det som beställts i rätt skick och 
i korrekt antal. Eventuella avvikelser skall dokumenteras noggrant och 
uppfattningen är att detta sköts på ett bra sätt ute i verksamheten. I allmänhet 
anses andelen felaktiga inkomna leveranser ha reducerats en hel del, det har 
tidigare funnits brister i hanteringen av material och komponenter. 
Riksbyggen Öst har gjort försök att kräva ersättning av leverantörer för den tid 
som ett projekt varit stillastående orsakat av felaktiga leveranser, men det har 
visat sig vara svårt att vinna gehör för sådana krav. Normalt ersätts endast det 
material som varit felaktigt. 
 

Offert- och orderhantering sköts av projektledarna i projekten upp till vissa 
beloppsgränser. En stor del av arbetstiden anses gå åt till att lämna och 
värdera inkomna offerter. Riksbyggen Öst menar att vissa leverantörer spelar 
ett spel för att skapa en närmare kontakt med inköparen. Ofta inkluderas inte 
alla nödvändiga uppgifter som gör det möjligt att jämföra lämnade anbud med 
varandra, vilket möjliggör en vidare och mer personlig kontakt. 
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Vissa leverantörer har satt detta i system för att kontinuerligt kunna känna av 
hur de ligger till vid anbudsgivningar. Några standardrutiner finns inte för 
beräkningar av de mindre uppdragen emedan de stora projekten följer 
omfattande checklistor för att säkerställa att alla kostnader räknas in. Större 
anbud måste godkännas av regionchefen. Det ekonomisystem som används 
möjliggör ekonomisk uppföljning på projektnivå snabbt. Informationen 
uppdateras varje natt och är alltid aktuell vilket gör att projektledaren hela 
tiden har kontroll även på den ekonomiska aspekten även om den 
administreras av personal som inte ingår i projektet. 

 

4.3  PRESENTATION AV SM-TELE 
Sm-tele tillhandahåller service och arbetar inom stora delar av 
kommunikationsområdet. De levererar varor och tjänster inom telesystem, 
datanät, digital TV och larm. Sm-tele arbetar även med entreprenad och 
ansvarar för projektering, konsultation, utförande, dokumentering och 
besiktningar inom tele/data. Företaget är en underentreprenör till TeliaSonera, 
som står för cirka hälften av företagets omsättning som uppgår till cirka 55 
miljoner kronor. Sm-teles huvudsakliga geografiska marknad sträcker sig från 
Blekinge i söder till Uppland i norr. Administrationen sköts från 
huvudkontoret som är beläget i Norrköping samt från de lokala kontoren i 
Linköping och Kalmar. Antalet anställda i organisationen är för närvarande 52 
stycken, personalstyrkan kan dock variera något beroende på hur stor 
efterfrågan är på företagets produkter.  (www.smtele.se, 2004-04-02) 
 

Nedanstående information om företaget är hämtad från intervjun med en 
representant för verksamheten i Norrköping. Denna person har i många år 
arbetat som projektledare och är numera ansvarig för ekonomi och 
administration.     
 

4.3.1  OMVÄRLDSFAKTORER 
Sm-tele utför till stor del tekniskt avancerade uppdrag som kräver en bred 
kompetens och arbetet de utför är till viss del beroende av att ny- och 
ombyggnation sker. I närområdet runt huvudkontoret har företaget endast ett 
fåtal stora konkurrenter som besitter samma kompetenser och kunskaper, 
konkurrensen är något hårdare på övriga delar av marknaden.  
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Den stora uppdragsgivaren i branschen, TeliaSonera, har valt ut ett antal 
entreprenörer med viss kompetens, cirka femton till tjugo stycken. Dessa har 
givits tillgång till en Internetportal där deras uppdrag läggs ut för 
offertgivning. TeliaSonera har högt uppsatta krav på miljö och kvalitet vilket 
medför att Sm-teles administrativa arbete samt behovet av utbildning för 
medarbetare ökat.  
 

När vissa teletekniska uppdrag kräver mycket markbearbetning ökar 
konkurrensen ytterligare, då även företag med denna specialistkompetens är 
med vid anbudsförfarandet. I de fall när Sm-tele får kontrakt för denna typ av 
uppdrag utför de själva de teletekniska arbetsmomenten och anlitar sedan i sin 
tur en underentreprenör för exempelvis schaktningsarbetet. Uppdragen som 
kräver markbearbetning har ökat kraftigt under senare år på grund av statens 
satsning på att alla hushåll skall få tillgång till bredband. Denna typ av 
uppdrag har även ökat i och med att telemarknaden inte längre är 
monopoliserad, vilket leder till att flera operatörer vill få tillgång till de 
telestationer som finns.  
 

Utbudet av underleverantörer som kan tillgodose Sm-teles materialbehov på 
hela produktsortimentet är starkt begränsat. Det är i stort sett endast en 
leverantör som uppfyller kraven på att erbjuda ett heltäckande sortiment, vid 
inköp av telematerial. Vid behov finns dock möjligheten att anlita alternativa 
leverantörer för vissa produkter och tjänster.    
 

Ytterligare omvärldsfaktorer som påverkar företaget är valet av 
samarbetspartners samt tillgången till kompetent arbetskraft.  När företaget 
bildades var de enbart verksamma i närområdet till huvudkontoret och 
medarbetare valdes ut på grundval av ägarens personliga relationer och 
erfarenheter. Företaget har sedan dess expanderat kraftigt och täcker nu en 
större geografisk marknad där samarbetspartners får väljas ut med hänsyn till 
fler kriterier, såsom pris och rykte i branschen. För Sm-tele är det viktigt att de 
underentreprenörer de anlitar utför sitt arbete väl, då dessa arbeten inte tillhör 
företagets kärnkompetens och är betydelsefulla för slutresultatet. Företagets 
expansion har även inneburit att behovet av kompetent personal har ökat. Det 
saknas befintlig utbildning för den typ av arbeten som Sm-tele utför och det 
upplevs som svårt att hitta medarbetare med de rätta kvalifikationerna.  
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Vid utförandet av projekten upplevs det inte som att det finns några interna 
faktorer, såsom inflytande eller status, som påverkar arbetet i en negativ 
riktning. Några motsättningar mellan medarbetare med olika kompetenser 
uppkommer inte då de arbetar i projektet under olika faser, vilket leder till att 
personer med olika grundläggande kunskaper och erfarenheter inte samtidigt 
arbetar tillsammans och driver projektet framåt.  
  

4.3.2  CENTRAL STYRNING 
Sm-tele har på central nivå ett självkonstruerat informationssystem. Detta 
system anses dock ha sina brister och mycket information hanteras även 
manuellt, vilket tar mycket tid och arbete i anspråk samtidigt som det finns 
risk för att informationen inte når de personer som berörs. För att förebygga 
att viktig information går förlorad och för att samordna personalen äger möten 
med projektledarna rum varje vecka. Företaget har även infört ett månadsbrev 
till alla anställda där personalen informeras om vad som sker i företaget 
angående ekonomi, utbildningar, utförande, arbetssituation etc. Anledningen 
till att systemet med månadsbrev infördes är att Sm-tele anser att det är viktigt 
att även de personer som sällan är inne på något av kontoren får ta del av 
informationen och känner sig delaktiga i företaget. Några gemensamma 
informationssystem med leverantörer finns inte idag, men inom en snar 
framtid hoppas företaget på att en direktuppkoppling till centrallagret, med 
deras främsta leverantör, skall förverkligas.  
 
Företaget anser att ekonomiuppföljningen är mycket viktig då de hela tiden 
växer och de har mycket materiella flöden. Månadsbokslut utförs och följs 
upp regelbundet för att på så sätt kunna urskilja lönsamma projekt från icke-
lönsamma dito. Det är den centrala ekonomiavdelningen som ser till att det 
finns likvida medel till förfogande för företagets utgifter samt ansvarar för 
uppbörder av moms och arbetsgivaravgifter. Tillsammans med företagets 
VD19 och inköpare beslutar även ekonomiansvarige om vilka investeringar 
som företaget skall genomföra och om banklån eller egna medel skall 
användas för att finansiera dessa. Investeringar sker centralt och används 
sedan gemensamt i de olika projekten. Större delen av offert- och 
orderhanteringen sköts av företagets VD.  

                                                
19  Sm-teles VD är dessutom delägare i firman och har varit med sedan företaget grundades. 
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Det upplevs som att det både finns för- och nackdelar med denna 
arbetsfördelning, en fördel anses vara att VD:n är den person i organisationen 
som har mest erfarenhet och den kompetens som krävs vid dessa 
upphandlingar. Den största nackdelen uppfattas vara att det tar mycket tid i 
anspråk vilket leder till att de sociala kontakterna med beställarna får stå 
tillbaka. Företaget erbjuder sina kunder 30 dagars kredittid, förutom på de 
projekt som pågår under flera månader där de istället försöker förhandla sig 
fram till betalning innan hela uppdraget är utfört. Sm-tele har endast en kund 
som verkar utomlands och ser därmed ingen anledning att skydda sig mot 
valutarisker.      
 

4.3.3  PROJEKTSTYRNING 
Sm-tele definierar projekt som ett tidsbegränsat uppdrag, en kunds beställning 
utgör ett projekt. Ett projekt som pågår mer än en månad och innehåller fem 
till sex personer klassificerar företaget som stort. De flesta av företagets 
projekt betecknas som normalstora och i dessa arbetar två till tre personer, det 
förekommer även att vissa projekt kan bestå av en person.  
 

Företaget har sex medarbetare som benämns projektörer och deras 
huvudsakliga arbetsuppgifter består i att göra en grovprojektering på jobben 
som sedan ligger till grund för beställningar och fungerar som arbetsunderlag. 
Med grovprojektering avses att projektörerna åker ut och tittar på arbetet och 
ser över vad som behöver göras exempelvis om det behövs grävas, om det 
krävs dragning av kabel eller om stolpar behöver bytas. I de större projekten 
fungerar även projektörerna som projektledare, de mindre projekten klarar 
teknikerna av själva utan arbetsledare. Projektledarnas bakgrund är varierande 
men består till stor del av självlärda tekniker, vilket företaget anser vara en 
fördel då de på så sätt har god förståelse för hur arbetet ute på fältet går till. I 
projekten ansvarar Sm-teles personal för att lösa de tekniska uppgifterna och 
att dra, skarva eller svetsa kabel. Företaget hyr sedan in underentreprenörer 
som sköter övriga arbetsuppgifter som krävs för att färdigställa uppdraget 
såsom schaktning eller grävning.  
 

De som arbetar i projekten har befogenhet att göra inköp, dock sker de flesta 
inköpen på central nivå med projektörernas beställningsunderlag som grund. 
Inköpen till projektet sker i möjligaste mån i samband med projektstarten.  
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I och med att Sm-tele har avtal om snabba leveranser med sin största 
leverantör kan lagernivåerna hållas nere, det som beställs före lunch ena dagen 
skall levereras senast dagen därpå oavsett vart godset skall levereras, under 
förutsättning att varorna finns på lagret.  Sker beställningarna hos denne 
leverantör via Internet erhåller företaget en rabatt på två procent, vilket 
uppfattas som positivt. Detta beställningssätt kan dock medföra problem då 
Sm-tele inte vet om produkterna finns i lager eller inte när orderläggning görs. 
Intill huvudkontoret finns ett mindre plocklager där företaget bland annat 
förvarar kabel som blivit över från tidigare projekt samt annat material av 
mindre värde.     
 

De projekt som Sm-tele genomför finansieras fullt ut med interna medel. I och 
med att denna finansiering är kostsam samt att det vid uppstarten av projekten 
binds mycket kapital i material så försöker företaget att förhandla med sina 
kunder om att få ett startbelopp när de skall inleda ett större projekt. Det 
vanliga är att detta belopp uppgår till 20-30 procent av den beräknade 
kostnaden för färdigställandet av hela uppdraget. Företaget försöker även få 
betalt efter upparbetade mängder vilket innebär att beställaren och Sm-tele 
efter en tid träffas och stämmer av hur långt arbetet fortskridit och fakturering 
sker i procent efter färdigställandegrad. När uppdraget är slutfört sker, 
förutom i undantagsfall, en slutbesiktning och ett godkännande innan den sista 
delen av projektet faktureras. Företaget anser att de kan bli bättre när det 
gäller förhandlingar om förskottsbetalning och försöker informera säljarna om 
vikten av detta förfarande. För att förhindra att projekt blir stillastående på 
grund av försenade leveranser debiterar företaget sina leverantörer för 
väntetiden som uppstår. Dröjsmål kan förekomma i många led i kedjan och 
kan bero på leverantörerna själva såväl som de transportföretag som anlitas 
för leverans av produkterna. Det upplevs som tidskrävande att reda ut var i 
leveranskedjan som eventuella fel uppstår.  
 

Personalens kompetens anses vara en viktig faktor för Sm-teles framgång då 
det inte finns tillgång till någon specifik utbildning för denna typ av arbete. 
Den utbildning som sker består av att en ny person får gå med en erfaren och 
lära sig från grunden samt att vissa kortare säkerhetskurser köps in. Höga krav 
ställs på de anställda som arbetar i projekten, de skall vara självgående, besitta 
stor teknisk kunskap samtidigt som de måste utföra visst administrativt arbete.  
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De administrativa momenten består i att föra dagbok över hur arbetet har 
utvecklats under dagen, notera de störningar som uppstår, rapportera hur 
leveranserna har utförts samt avge miljörapporter. Vissa miljömässiga 
upptäckter skall anmälas till länsstyrelsen, som exempel kan nämnas 
arkeologiska fynd. Varje extra moment som medarbetarna utför skall 
registreras, så att fakturering till kunden kan ske. På denna punkt upplever 
företaget att det finns vissa brister men även att förståelsen för att notera alla 
störningar har ökat i takt med utökad kommunikation och information om de 
ekonomiska följderna. För att underlätta för personalen finns en färdig 
prislista för vad de olika extramomenten kostar, som exempelvis flyttning av 
taggtrådsstängsel. De personer som arbetar i projekten är i hög grad flexibla 
och kan ofta flyttas mellan projekt men vissa arbetsuppgifter kräver 
specialkompetens som endast ett fåtal personer innehar, vilket ibland kan leda 
till prioriteringsproblem i företaget.    
 

4.4  PRESENTATION AV BYGGENTREPRENÖREN 
Byggentreprenörens verksamhet är att enligt avtal med olika beställare utföra 
visst arbete inom byggnation. De erbjuder sina kunder att utföra projekt inom 
alltifrån nybyggnation till mindre om- eller tillbyggnationer. Företaget utför 
själva de arbeten som kräver byggnadsteknisk kompetens och hyr sedan i sin 
tur in andra entreprenörer som verkställer andra arbetsuppgifter såsom el- och 
rörinstallationer. Byggentreprenören är främst verksamma på den lokala 
marknaden omkring Norrköping, där det administrativa kontoret är beläget, 
men genomför även vissa arbeten i andra delar av länet. Företaget har åtta 
personer fast anställda och vid behov av ytterligare arbetskraft anställs 
personer endast för den tid projektet tar att slutföra. Omsättningen i företaget 
varierar beroende på konjunkturen, vid högkonjunktur har omsättningen varit 
28 miljoner medan den i sämre tider uppgått till 10 miljoner. Uppskattningsvis 
ligger genomsnittet på cirka 15 miljoner.  
 

Information om företaget är hämtad från intervjun med en representant för 
verksamheten. Denna person har tidigare arbetat i ett stort företag inom 
branschen bland annat som projektledare. I det undersökta företaget har 
respondenten en ledande position.  
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4.4.1  OMVÄRLDSFAKTORER 
Byggentreprenörens uppdrag är till stor del beroende av att ny- och 
ombyggnation sker på deras huvudsakliga marknad. Konkurrensen inom 
branschen är hård vilket till stor del beror på att många delar i projekten är 
standardiserade och det finns en mängd aktörer som kan erbjuda liknande 
tjänster. Storleken på uppdragen uppfattas inte ha någon betydelse för 
projektets komplexitet då det i stort sett är samma problem som skall lösas 
och samma typ av material som skall inhandlas.  Det finns en handfull 
leverantörer som kan täcka företagets hela materialbehov samt flera mindre 
verksamheter som kan erbjuda ett begränsat produktsortiment för leverans. 
Valet av underentreprenörer anser Byggentreprenören vara viktigt då de är 
ansvariga för att dessa utför ett bra arbete. Vid val av samarbetspartner väger 
personliga erfarenheter och relationer tungt. Företaget känner sig dock inte 
beroende av de underentreprenörer de anlitar då utbudet av dessa upplevs som 
stort och att de vid samarbetssvårigheter kan anlita någon annan utan att större 
kostnader uppstår.  
 

En faktor som uppfattas som extra viktig för företaget är att ha ett gott 
anseende i branschen. Utan sitt goda rykte, sina upparbetade sociala kontakter 
samt sina goda kunskaper som byggts upp genom många års erfarenhet tror 
inte respondenten att verksamheten skulle överleva i den rådande 
konkurrensen.  
 

När uppdragen genomförs upplevs det inte som att några interna 
omständigheter påverkar individernas agerande negativt. Några större 
konflikter mellan olika medarbetares yrkesskicklighet eller erfarenheter 
upplevs inte existera, mycket på grund av att de som arbetar i projektet till 
största delen har samma utbildning och har arbetat ihop under en längre tid 
med olika uppdrag. Ytterligare en orsak till att inte några stora 
intressekonflikter uppstår anser företaget vara att det endast är en liten grupp 
personer som skall samarbeta, vilket leder till att det är lättare att 
kompromissa och lösa de problem som uppstår.  
 

4.4.2  CENTRAL STYRNING 
Informationshanteringen i Byggentreprenören sker till största delen via e-mail, 
telefon och genom att anordna byggmöten, som i regel hålls en gång i veckan.  
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Att hantera informationen på detta sätt upplevs fungera mycket bra då varken 
besluts- eller informationsvägarna i företaget är långa. Något behov av ett mer 
avancerat informationssystem anser inte företaget att det finns. Företagets 
ekonomi sköts helt och hållet från det administrativa kontoret, där en av de två 
delägarna till företaget ansvarar för alla kontorssysslor. Bokföring sker 
manuellt med en grundbok och inköps- och försäljningsjournaler. 
Kvartalsrapporter eller delårsbokslut anser inte företaget vara nödvändiga då 
verksamheten bedrivs i begränsad skala vilket även för med sig att den som 
ansvarar för ekonomin ändå kan uppskatta vilken lönsamhet och vilket resultat 
företaget kommer att prestera. Även kalkylering och beräkningar av anbud 
sker utan tillgång till något speciellt system och sker manuellt med hjälp av en 
miniräknare. Andra kontorsgöromål som hanteras på kontoret är att ansvara 
för företagets offert- och orderhantering, inköp, faktureringar, protokoll, in- 
och utbetalningar samt att redovisa uppbörder till staten. Företagets storlek 
gör att det inte finns några direkta rutiner för hur och när vissa uppgifter skall 
skötas. Den ansvarige har en lång erfarenhet av att utföra arbetsuppgifter av 
liknande beskaffenhet och en del arbetsmoment blir därmed standardiserade.  
 

Byggentreprenören anser att inköp är en stor och viktig del av företagets 
verksamhet. De har medvetet valt att ha ett nära samarbete med ett fåtal 
leverantörer för att på så vis kunna göra tidsmässiga besparingar genom att de 
inte behöver jämföra ett stort antal offerter för varje beställning de gör. Det 
nära samarbetet med leverantörerna bidrar även till att tillit och trygghet 
uppstår vilket leder till att vissa kostnader kan reduceras. Som exempel nämns 
att antalet kvalitetskontroller har kunnat minskas. Byggentreprenören anser 
dessutom att trygghet har uppnåtts genom att inleda samarbete med företag 
som är lite större20 och som har mer resurser bakom sig om problem skulle 
uppstå. Verksamhetens art gör att mycket få investeringar sker och när beslut 
om inköp av inventarier skall äga rum beslutas det gemensamt av ägarna som 
även fattar beslut om banklån krävs för att finansiera investeringen. Inköpen 
sker vanligen inför starten av ett projekt och leverans äger rum direkt ut till 
byggarbetsplatsen. Inget material som behövs för att genomföra uppdraget 
ligger i lager i företagets lokaler. Företaget erhåller 30 dagars kredittid hos 
samtliga leverantörer samtidigt som de i sin tur fakturerar sina kunder efter 
färdigställandegrad, vilket innebär att företaget gör upp en utbetalningsplan 
med beställaren och delar upp denna efter utfört arbete. Beställaren själv står 
för alla utgifter som uppkommer innan projektstarten, såsom bygglov. 

                                                
20 Med lite större företag menas i detta avseende företag som har mer än sju personer anställda.  
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Företaget är noga med vilka beställare de arbetar åt, för att på så vis undvika 
de kunder som inte betalar enligt överenskommelse.  När det kommer uppdrag 
från någon de inte känner till, undersöker Byggentreprenören 
uppdragsgivarens ekonomiska situation med hjälp av Upplysningscentralen 
och Ekonomifakta. Tack vare denna policy anser företaget att de inte behöver 
några speciella eller uttalade kravrutiner. Skulle beställaren inte betala i utsatt 
tid behövs sällan mer än ett telefonsamtal vilket företagets delägare anser bero 
på att rykten om dåliga betalare snabbt sprider sig i branschen och att företag 
med detta rykte inte kan överleva någon längre tid på marknaden. Företaget 
har dessutom valt att själva inte utföra några uppdrag åt privatpersoner, vilket 
även det anses vara en bidragande orsak till att de inte har haft några 
kundförluster. Att få betalt i rätt tid gagnar likviditeten, som tillsammans med 
inköp och väl utförda arbeten, har högsta prioritet för företaget. Då företaget 
enbart verkar på den svenska marknaden och endast mottar och skickar 
fakturor i svenska kronor utsätts företaget inte för några valutarisker.    
  

4.4.3  PROJEKTSTYRNING 
Byggentreprenören ser varje uppdrag de utför som ett projekt. För den 
operativa verksamheten i projekten ansvarar företagets andra delägare som 
dessutom fungerar som projektledare för samtliga projekt. Den 
projektansvariga har både en lång praktiskt erfarenhet från byggbranschen och 
en utbildning som byggnadsingenjör. De huvudsakliga arbetsuppgifterna som 
projektledare utför består av att samordna och koordinera både de egna 
byggnadsarbetarna och de inhyrda underentreprenörerna samt av att föra 
information från den operativa verksamheten vidare till sin kompanjon på 
kontoret. Ägarna till företaget har möten varje dag för att ständigt hålla sig 
informerade om vad som händer i verksamheten, vilket anses betydelsefullt 
för att kunna undvika eller upptäcka problem i tid. De anställda medarbetarna 
i projekten har även de en praktisk utbildning som byggnadsarbetare som 
bakgrund. Inköpen sköts till största delen av delägaren som arbetar på 
kontoret men även den operativt ansvarige har befogenhet att teckna avtal för 
firman och köpa in varor. Även den övriga personalen har viss befogenhet att 
göra de mindre inköp21 som krävs för att driva projektet framåt.   

                                                
21 Med mindre inköp avses i detta fall belopp upp till 5 000 kr. 
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Byggentreprenören har avtal med två lokala leverantörer som tillhandahåller 
byggmaterial, där de flesta inköpen till uppdragen sker. Hos dessa finns en 
avtalslista med specialpriser på de 50 vanligaste förekommande produkterna. 



EMPIRI 
 
 

48  

4.5  VIKTIGA ÅTGÄRDER FÖR KASSAFLÖDET 
Nedan följer de resultat som framkom av frågeformuläret som respondenterna 
ombads fylla i efter intervjuerna. Respondenterna uppmanades att i enkäten 
ange hur viktiga ett antal åtgärder ansågs vara för kassaflödet i projekten. 
Respondenterna informerades om att fler åtgärder kunde tilldelas samma 
poäng. Skalan som angavs var 0 = Oviktigt och 5 = Mycket viktigt     
  
 
 

 

 

 

 
Tabell 4.1 Frågeformulär. 
 
I tabellen beskrivs vad som avses med de olika åtgärderna samt de svar som 
respondenterna angav. Innehållet kommer att utgöra underlag för analys och 
kommer att behandlas ytterligare i uppsatsens följande kapitel.  

Investeringsbeslut, avser de investeringar som krävs för ett 
genomföra ett specifikt projekt. 

 
4 

 
5 

 
4 

 
0 

Kredit- och betalningsvillkor, avser vilken kredittid som 
ges samt vilka kravrutiner som finns. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
4 

Inbetalningsrutiner, avser hur fort pengarna blir 
räntebärande. 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

Utbetalningsflödet, avser när utbetalning sker samt att 
kontrollera att leveranser sker enligt överenskommelse. 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

Förskottsbetalning, avser möjligheten att få betalt för arbetet 
innan hela projektet är påbörjas. 

 
5 

 
5 

 
4 

 
0 

Skattekonto, vars intäktsränta ej är skattepliktig och skuldränta 
ej är avdragsgill.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Lager - och Inköpsrutiner, avser hur projektet gör för att 
minska lagernivån med bibehållet pris.  

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

Valutahantering, avser vilken kontraktsvaluta som används 
samt om någon valutapolicy finns.  
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5  ANALYS 
 
 

I detta kapitel kommer en utvärdering av de åtgärder som kan förbättra 
kassaflödet som behandlats under rubriken tidigare forskning att kopplas 
samman och analyseras med den information som inhämtats empiriskt. Även 
den a priori-modell som utvecklats kommer att anpassas utifrån den 
verklighet som råder för de undersökta företagen. 
 

 
 

5.1  PROJEKT 
För att kunna göra en relevant analys av vilka åtgärder och faktorer som 
påverkar  beslutssituationer i företag anser författarna att det är viktigt att veta 
hur projektbegreppet definieras, då företag inom bygg- och 
anläggningsbranschen väljer denna organisationsform för att utföra sina 
uppdrag. 
 

Gemensamt för de utvalda företagen är att de ser ett uppdrag till en kund som 
ett projekt tydligt avgränsat i tiden, detta arbetssätt anses enligt Riksbyggen 
vara det traditionella sättet att organisera sig på inom branschen. En annan 
gemensam nämnare för de analyserade verksamheterna är att de uppfattar sina 
respektive arbetsuppgifter som enkla och standardiserade. Projekten utförs på 
ett likartat sätt från uppdrag till uppdrag, vilket skiljer sig från hur 
projektarbete beskrivs i litteraturen. Projektens likartade natur i respektive 
företag leder även till att behovet av att ha olika sammansättning av personer i 
grupperna för att öka kreativiteten är små. Denna tankegång innebär att det 
som Marttala och Karlsson (1999) samt Harrison (1981) poängterar som 
betydelsefullt för att skapa en kreativ och dynamisk projektgrupp inte 
efterstävas i den här typen av organisationer.  
 

De fyra företagen anser samtliga att projektledarnas roll främst består i att 
koordinera de fysiska flödena och se till att personalbehovet täcks för att 
arbetet i projekten skall ske i rätt tid och med rätt material. Genom att tolka de 
analyserade företagens uppgifter anser författarna att en projektledare skall 
vara duktig på att koordinera samt att denne skall vara skicklig på att kunna 
hantera kontakter med externa intressenter. I Sm-tele påpekas dessa 
egenskaper som extra viktiga i de mindre projekt de utför. 
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Dessa uppdrag sköts av en enda person vilket innebär att denne ensam skall 
kunna driva projektet framåt samtidigt som han/hon och skall fungera som 
ansiktet utåt mot kunder och övriga intressenter. Byggentreprenören 
framhäver vikten av att ha ett gott rykte i branschen som en nödvändighet för 
verksamhetens fortlevnad. Även detta tycks tyda på att det är viktigt att 
projektledaren värnar om att kontakterna med beställare och 
samarbetspartners fungerar på ett önskvärt sätt vilket författarna tror kan ha 
stor betydelse när beslut skall fattas.  
 

5.2  KAPITALANSKAFFNING 
Anskaffningen av kapital för att finansiera de utgifter som uppstår innan det 
operativa arbetet i projektet kan påbörjas, såsom bygglov etc., sker fullt ut via 
de långsiktiga organisationerna i NCC Roads, Riksbyggen och Sm-tele. Ingen 
av de nämnda företagen söker efter samarbetspartners att dela skuldbördan 
och risken med på det sätt som Buljevich och Park (1999) anger som en 
alternativ finansieringsform när projekt skall bedrivas. Nyss nämnda 
författares resonemang bygger på att projektet är fristående från den övriga 
verksamheten vilket skiljer sig från det sätt som företag i bygg- och 
anläggningsbranschen arbetar och leder till att denna alternativa 
finansieringsform inte anses nödvändig. I Byggentreprenören förhåller det sig 
annorlunda då deras arbete inleds först efter det att beställaren utfört och 
bekostat de utgifter som krävs för att starta ett projekt. När uppdragen har 
påbörjats använder sig samtliga företag i möjligaste mån av räntefria 
kapitalkällor i form av leverantörskrediter, vilket Hallgren (2001) benämner 
extern finansieringskälla, för att finansiera inköp av råvaror och material. Som 
exempel på interna kapitalkällor nämner Hallgren (2001) att företagen kan 
minska någon post i balansräkningen. Detta sätt att frigöra kapital har 
framförallt NCC använt sig av då de på senare år sålt av många tillgångar och 
i större utsträckning har börjat leasa eller hyra maskiner och övriga 
inventarier, vilket författarna anser är bra. Möjligheten att frigöra kapital på 
ovannämnda sätt är knepigare för Riksbyggen, Sm-tele och framförallt för 
Byggentreprenören. De förlitar sig i stor utsträckning på att de anlitade 
underentreprenörerna har den utrustning som krävs för att utföra arbetet och 
behovet av att binda kapital i anläggningstillgångar är begränsat.  Inget av de 
intervjuade företagen har några stora lager och anser sig inte ha några problem 
med sena betalare vilket gör att möjligheterna att frigöra kapital genom att 
minska omsättningstillgångarna är små. 
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Undersökningen visar att företag kontinuerligt vidtar förbättringsåtgärder för 
att minska kapitalbindningen. Denna strävan upplever författarna enbart som 
positiv.     
 

5.3  KAPITALANVÄNDNING 
Samtliga företag i undersökningen uppger att de använder sig av internt 
upparbetat kapital eller långfristiga lån för att finansiera investeringarna. Detta 
förfaringssätt får stöd av Hansson, Arvidsson och Lindquist (2001) som anger 
att investeringar inte bör finansieras med kortfristiga skulder. Vidare menar de 
även att beslut som rör investeringar noggrant bör övervägas vilket författarna 
har fått uppfattningen att alla de intervjuade företagen gör.  
 

5.3.1  CASH MANAGEMENT 
En viktig men ofta förbisedd aspekt för att kunna öka kapitalets 
omsättningshastighet via en minskad kapitalbindning är enligt Hedman (1991) 
att noggrant se över offert- och orderrutinerna. I NCC är det projektledaren 
som ansvarar för offertgivningen, upp till ett visst belopp. Det hör även till 
projektledarens arbetsuppgifter att avtala om vilka kredit- och 
betalningsvillkor som skall gälla. I hög utsträckning används samma 
kreditvillkor till beställarna och för att underlätta arbetet med att ge 
kostnadsförslag till kunderna finns ett utarbetat kalkylsystem tillgängligt. 
Genom detta relativt standardiserade förfarande ser författarna att tidsmässiga 
besparingar kan uppnås, dock finns det en risk för att inte kredittiden som 
lämnas till kunderna förkortas när det är möjligt. En viss osäkerhet föreligger 
också för att inte krediterna som ges uppfattas som en kostnad av 
projektledarna med tanke på att dessa hanteras rutinmässigt samt att deras 
bakgrund i stor utsträckning är teknisk. Att sänka kredittiden och att få 
medarbetarna medvetna om att lämnade krediter kostar företaget pengar 
nämns även i litteraturen av Hallgren (2001) och Bennet (2003) som viktigt 
för att få snabbare penningflöde i verksamheten. Med tanke på att företaget 
anser att kredit- och betalningsvillkoren har mycket stor påverkan på 
kassaflödet bedömer författarna att NCC borde lägga ner mer tid och se över 
dessa rutiner. 
 

De ansvariga projektledarna i Riksbyggen ägnar mycket tid åt att sköta 
beställningar och lämna offerter. 
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För de stora uppdragen finns det checklistor som skall minska risken för att 
några kostnader förbises. När mindre ordrar skall beräknas finns inga 
checklistor vilket gör att de ansvariga får förlita sig på tidigare erfarenheter 
och kunskaper för att undvika att misstag sker.  
 
Till skillnad mot förhållandena som råder i NCC upplever författarna här att 
standardiseringsgraden vid uppdragen är för låg vilket för med sig att 
tidsåtgången vid orderhanteringen blir för hög samtidigt som det vid de 
mindre uppdragen finns en risk för att någon utgift glöms bort. Onödig 
tidsåtgång uppstår även på grund av att leverantörerna enligt Riksbyggen 
utelämnar vissa uppgifter för att skapa en mer personlig relation med 
inköparen som får till följd att anbuden blir svåra att jämföra.    
 

I både Sm-tele och Byggentreprenören sköts offert- och orderhantering till 
största delen av delägare i verksamheterna och där finns inte några uttalade 
riktlinjer för hur beräkningar av dessa skall hanteras. Författarna anser dock 
inte att det utgör något problem att det saknas checklistor eller liknande för att 
räkna på arbetena. Skälet till detta är att de båda företagsledarna har lång 
erfarenhet inom området samt att de har ett egenintresse i att lämna lönsamma 
offerter. De förluster som Hallgren (2001) benämner agentkostnader på grund 
av bristande måluppfyllelse kan därmed hållas nere, medvetenheten hos 
ägarna om att onödigt långa krediter kostar företaget pengar gör att även det 
problem som Bennet (2001) tar upp undviks. Sm-tele uppger att arbetet tar för 
mycket tid i anspråk. Byggentreprenören uppfattar däremot inte tidsåtgången 
som något problem, vilket torde bero på att verksamheternas storlek skiljer sig 
åt. 
 

NCC Roads, Riksbyggen samt Sm-tele anser att förskottsbetalning är ett 
effektivt sätt att få in pengar till projekten på, vilket understryks av svaren i 
frågeformuläret som presenterats i empirikapitlet. Dessa företag försöker 
förhandla sig till att få en viss summa innan uppdragen skall starta. Enligt 
Hallgren (2001) är betalning i förtid vanligt när projektarbete utförs vilket 
påverkar företagens kassaflöde positivt. Byggentreprenören anser sig inte vara 
i behov av denna typ av förskott då det är beställaren som står för de utgifter 
som uppkommer innan projektstarten. Alla de intervjuade företagen tillämpar 
betalning efter färdigställandegrad för att inte behöva binda kapital under hela 
den tid det tar att slutföra uppdraget.  
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Detta uppfattas som odelat positivt men det skulle enligt författarna kunna 
förbättras ytterligare genom att minska kredittiden på denna delbetalning. 
       

I litteratur som handlar om cash management anger Larsson (2003) att 
kundfordringar har en direkt påverkan på kapitalbindningen i företaget samt 
att det är viktigt att införa rutiner för att uppnå en effektivare 
penningflödeshantering. För att snabbare kunna erhålla betalning sköts därför 
kravrutinerna av de centrala ekonomifunktionerna i NCC och Riksbyggen. 
Dessa funktioner upplevs aktivt arbeta med kundfordringarna för att minska 
tiden mellan orderdag och faktureringsdag samt ansvarar för att skicka krav 
till sena betalare.  I stort sett samma arbete utförs av den ekonomiansvarige på 
Sm-tele som framförallt upplevs vara mycket effektiv på att främja att 
kunderna betalar i tid. Byggentreprenören har endast ett fåtal projekt igång 
samtidigt, vilket författarna anser bidrar till att det inte uppstår något tidsgap 
mellan leverans och faktureringsdag då fakturorna skickas enligt de 
förutbestämda betalningsplanerna. Några rutiner för sena betalare anser sig 
inte företaget ha något behov av då de förebygger dessa eventuella problem 
genom att noggrant välja ut sina kunder.  
 

Larsson (2000) och Bennet (2003) uppger att företagens skattekonton kan 
användas för att erhålla bättre ränta på pengarna än vad ett vanligt bankkonto 
genererar. Inget av de undersökta företagen använder sig dock av denna 
möjlighet för att få bättre avkastning på sitt kapital vilket även framgår av 
frågeformuläret där samtliga företag har angett att skattekontot anses oviktigt 
för att förbättra företagens kassaflöde. Det kan finnas fler förklaringar till 
detta bland annat tolkades det vid intervjutillfället som om vissa företag inte 
uppmärksammat att ränteintäkterna på skattekontot är befriade från 
beskattning. En annan möjlig förklaring är att kostnaden för planering av 
åtgärden uppfattades bli högre än vinsterna för densamma. Författarnas åsikt 
är därför att ett aktivt utnyttjande av skattekontot som ett cash management-
verktyg endast i ett fåtal fall kan leda till de positiva effekter som omnämns i 
litteraturen. Riksbyggen uppger att de i övrigt aktivt arbetar med att öka 
företagets räntenetto genom att se till att de erhåller den högsta räntan för 
innestående medel och den lägsta räntan för lånade pengar. Detta arbete sköts 
centralt av ekonomiavdelningen vilket enligt Brealy och Myers (2003) samt 
Larsson (2000) är den funktion som bäst hanterar skötseln av likviditeten.  
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Inget av de övriga undersökta företagen uppger att de har någon utarbetad 
policy för likviditetshantering, dock använder de sig av datoriserade 
banktjänster vilket gör att inbetalningarna snabbt blir räntebärande och 
minimerar risken att float uppstår. Banktjänsterna har även den fördelen att 
företagen i förväg kan bestämma vilken dag skulderna skall betalas, vilket 
förhindrar att dessa betalas före utsatt tid.                                  
 

Vinster genom cash management anser Larsson (2000) kan uppnås genom att 
införa avgifter för leveranser som inte sker i rätt tid. Detta har 
uppmärksammats av Sm-tele men även Riksbyggen har försökt att införa ett 
liknande system men har inte lyckats få något gehör för detta. NCC Roads 
anser inte att det finns ett behov av att införa avgifter då de till största delen 
anlitar företag inom samma koncern. Inte heller Byggentreprenören tror att de 
kan uppnå några ekonomiska fördelar med att debitera leverantörerna eller 
underentreprenörerna för förseningar. Dels för att det sällan inträffar och dels 
för att de anser att de anlitade företagen gör allt för att inga förseningar skall 
uppstå och skada deras rykte i branschen. Att inte förseningsavgifter används i 
större utsträckning tror författarna beror på att verkligheten ser annorlunda ut 
och är mer komplicerad än vad teorin antyder. Då fler variabler än de 
ekonomiska måste övervägas i beslut som påverkar samarbetsrelationer.    
 

En skicklig valutahantering kan enligt Larsson (2000) medföra vinst för 
företaget, dock kan denna vinst snabbt vändas till förlust. För att undvika 
valutaspekulationer uppger Hedman (1991) att företaget bör ha en väl uttalad 
valutapolicy. En valutapolicy förekommer endast inom NCC vilket har sin 
förklaring i att de andra undersökta företagen inte är i behov av någon sådan 
då de inte alls eller i liten utsträckning köper in eller säljer produkter från 
andra länder. Detta förklarar även varför tre av företagen satte en nolla på 
denna åtgärd i frågeformuläret. Orsaken till att Sm-tele gav denna åtgärd en 
poäng uppgav de var för att den kan bli viktig i framtiden. Trots att 
undersökningen visar på att valutariskexponeringen inte är betydelsefull anser 
författarna att detta område inte bör förbises om handeln med utländska 
företag är större.  
 

5.3.2  INKÖP OCH RESURSSNÅL PRODUKTION 
Den största utgiften för de projekt som har studerats är de inköp av varor och 
tjänster som görs för att driva projektet.  
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Författarna tolkar med stöd av både intervjuer och svaren på frågeformulären 
dessutom att alla företagen har uppmärksammat inköpens inverkan på 
resultatet vilket även understryks av van Weele (2002). I övrigt skiljer sig 
inköpsrutinerna i de olika företagen åt. I nyss nämnda litteratur menas att en 
del av inköpsarbetet är att integrera företagets produktionsprocess med dess 
underleverantörer för att kunna uppnå ett optimalt produktionsflöde. I NCC 
Roads är situationen speciell i och med att de själva äger berg- och grustäkter 
samt asfaltsfabriker för att säkerställa försörjningen av material och råvaror i 
syfte att göra företaget mindre sårbart. Det gör att samarbetet mellan 
leverantör och kund är fördjupat och de har täta kontakter vilket medför att 
förutsättningarna att uppnå optimala ledtider är goda.  
 

Även i begreppet resurssnål produktion enligt Womack, Jones och Roos 
(1990) definition understryks vikten av integrering mellan kund och 
leverantör, vilket i hög grad stämmer in på den interna koordineringen mellan 
enheter inom NCC Road som har egna laboratorier för gemensam 
produktutveckling och kvalitetssäkring. Den gemensamma ägarkonstruktionen 
medför även att behovet av att hålla lager av grus etc. kan reduceras och 
därmed ökar kapitalomsättningshastigheten inom företaget vilket ligger i linje 
med Ericssons (1997) tankegångar om de fördelar som kan uppnås med Just-
In-Time.  Projekten som utför beläggningsarbeten har ingen möjlighet att 
lagra produkterna på grund av dess egenskaper som färskvara vilket 
författarna uppfattar som en fördel då inget kapital binds i lager. Det kan även 
enligt Svensson (2001) betraktas som en nackdel eftersom avsaknaden av 
säkerhetslager gör produktionen sårbar vid eventuella störningar i 
leveranserna, vilket författarna håller med om. 
 

Inköpen i Riksbyggen sker inom projektens ram och sköts i första hand av 
projektledaren. Främst köps komponenter, material och förbrukningsvaror in 
och några beloppsrestriktioner att ta hänsyn till förekommer inte. Beroende på 
hur detta tolkas kan fördelar uppkomma då det är praktiskt att beslut om inköp 
kan fattas snabbt och onödig byråkrati undviks. En nackdel som eventuellt kan 
uppstå är att några mängdrabatter inte erhålls då inköpen inte fullt ut 
synkroniseras i organisationen. Företagets inköp av tjänster från 
underentreprenörer stämmer väl överens med Gadde och Håkanssons (1998) 
resonemang om inlärningseffekternas betydelse eftersom Riksbyggen själva 
anger att de helst anlitar tidigare samarbetspartners.  
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De tankegångar som genomsyrar resurssnål produktion stämmer väl överens 
med Riksbyggens sätt att arbeta i projekt då leveransavtalen som träffats med 
dess samarbetspartners gör att de kan undvika att själva bygga upp lager och 
därigenom hålla nere andelen bundet kapital.   
 

Sm-tele gör sina inköp efter den grovprojektering som görs i inledningsskedet 
av projekten. Det handlar främst om inköp av komponenter samt tjänster från 
underleverantörer och ställer höga krav på projektmedlemmarnas 
samarbetsförmåga med dessa, vars betydelse även betonades starkt vid 
intervjutillfället. Relationerna till de andra aktörerna i projekten betraktades 
som avgörande för projektens goda resultat. Gadde och Håkansson (1998) 
menar att inköp till stor del handlar om företagets sätt att agera mot sina 
leverantörer, vilket framhävs av Sm-teles handlande. Företagets tecknade 
leveransavtal innebär att de själva inte behöver hålla egna lager för att få 
arbetet i projekten att fungera. De har dessutom, som ovan nämnts, infört en 
förseningsavgift som tas ut om inte leveranserna sker enligt 
överenskommelse. För att ytterligare öka effektiviteten försöker Sm-tele och 
deras största leverantör att samordna sina beställningsrutiner vilket är helt i 
linje med vad Shingo (1984) anser att ett Just-In-Time system innebär.  
 

De inköp som krävs för att färdigställa Byggentreprenörens uppdrag utförs av 
den administrativt ansvariga personen efter projektledarens önskemål. Mindre 
materialinköp sker även av medarbetarna i projekten när behov uppstår. För 
att undvika osäkerhet vid inköp av tjänster har företaget utarbetat en 
inköpspolicy som går ut på att endast samarbeta med ett fåtal väletablerade 
aktörer vilket överensstämmer med Gadde och Håkanssons (1998) teori om 
inköp av tjänster. Författarna anser även att Byggentreprenören anammar 
resurssnål produktion enligt Womack, Jones och Roos (1990) definition vilket 
gör att de kan undvika onödig lagerhållning.  
 

5.3.3  INVESTERINGAR 
Investeringar ger enligt Ljung och Högberg (1999) betalningskonsekvenser 
under en längre tidsperiod vilket kolliderar med projektens karaktär som 
tidsbegränsade. Det är även den främsta anledningen till att investeringar för 
enskilda uppdrag är ovanliga i de undersökta företagen.  
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NCC Roads ser investeringarna som frikopplade från projekten men lägger 
ned mycket arbete på att koordinera användningen av dessa i de olika 
uppdragen för att nyttja dem i så hög utsträckning som möjligt. Även 
Riksbyggen har ett liknande arbetssätt där beslut om investeringar diskuteras 
vid de centrala budgetmötena, vilket skiljer sig från det sätt som Sm-tele 
behandlar sitt investeringsbehov på. Där anses investeringar ske på ett mer 
behovsorienterat sätt och möten äger rum när det är nödvändigt. I 
Byggentreprenören betraktas behovet att investera minimalt då de i stor 
utsträckning förlitar sig på sina underentreprenörer i detta avseende och de få 
investeringar som krävs diskuteras noggrant innan de genomförs.  I och med 
att företagen betraktar investeringar som ett företagsgemensamt fenomen och 
inte tillskriver dessa till enskilda projekt har de inte någon direkt påverkan på 
projektens kassaflöde. Indirekt påverkas utbetalningarna om man exempelvis 
ser till att alternativet är att leasa eller hyra maskiner som företaget annars 
skulle ha investerat i. De tre största företagen uppfattar att 
investeringsbesluten har en stor påverkan på kassaflödet även i verksamheten 
som drivs i projektform, vilket framgår av resultatet av frågeformuläret. 
Anledningen till att inte det minsta företaget ansåg att investeringar har stor 
påverkan på kassaflödet är, som nyss nämnts, att deras investeringsbehov är 
mycket lågt.   
 

5.3.4  INFORMATIONSHANTERING 
För att kunna fatta välgrundade beslut i verksamheten anser författarna med 
stöd av Bennet, (2003) att informationsflödet i företag bör vara väl 
genomtänkt och lätthanterligt. NCC Roads Öst och Riksbyggen har 
välutvecklade informationssystem för att hantera de mängder av information 
som behövs för att utföra arbetena. Det finns möjlighet att dagligen gå in och 
se hur projekten fortskrider och det underlättar hanteringen av bland annat 
betalningstransaktioner och fakturering vilket även Bennet (2003) nämner 
som fördelar som kan vinnas med ett datoriserat informationssystem. Sm-tele 
har ett delvis datoriserat system men de upplever att de storleksmässigt har 
hamnat i ett mellanläge och söker efter ett bättre sätt att hantera informationen 
på. Företaget menar att de system som finns tillgängliga på marknaden är 
kostsamma samt att de inte fullt ut är anpassade efter hur verksamheten 
fungerar.  
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Författarnas åsikt är att snabbt växande företag ofta hamnar i den situationen 
att den administrativa delen av organisationen inte alltid växer i samma takt 
som den operativa, vilket gör att problem av den typen som finns i Sm-tele 
uppstår. Hur denna typ av problem skall lösas i Sm-tele och generellt har 
författarna inget svar på utan en grundlig analys av de kostnader som uppstår 
jämfört med den nytta ett nytt system skulle medföra måste göras från fall till 
fall. Vidare anses dessutom att en investering i ett nytt system för nyss 
nämnda företag är ett måste om expansionen skall kunna fortsätta. Risken är 
annars stor att information inte når rätt personer samt att det leder till att 
övervakningen av det operativa arbetet blir bristfällig. Byggentreprenören, det 
minsta av de studerade företagen har inget datoriserat informationssystem 
utan informationsutbytet sker via personliga möten och kontakter vilket de 
själva anser fungerar på ett tillfredställande sätt och författarna håller med då 
företaget inte är så stort.    

 

5.3.5  FINANSIERINGSARBETET 
Företags finansfunktioners primära uppgift har enligt Bennet (2003) varit att 
finansiera företagets alla tillgångar minskat med de icke räntebärande 
skulderna, vilket även illustreras i figur 3.1, och det är på detta sätt författarna 
uppfattat att NCC och Riksbyggen fortfarande arbetar. Kapitalbindningen i 
företaget kan enligt Hedman (1991) förbättras om de personer som ansvarar 
för ovannämnda finansiella åtaganden utbildar övrig personal och blir mer 
engagerade i de operativa delarna. Inte i något av de två nämnda företagen 
nyttjas denna möjlighet vilket författarna anser vara ett förbiseende som bör 
rättas till. Någon separat avdelning för finansiell hantering finns inte i vare sig 
Sm-tele eller Byggentreprenören vilket förklaras av att deras verksamheter är 
mindre.  
 
Företagens storlek bör sannolikt innebära att de ansvariga med automatik blir 
mer involverade i och får mer kunskap om kapitalbindningens effekter och att 
de på ett naturligt sätt engagerar sig i det som händer i den operativa 
verksamheten.    
 

5.4  EXTERNA MAKTFAKTORER 
De externa faktorer som anses påverka de undersökta företagens villkor att 
verka på sina respektive marknader skiljer sig åt.  
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NCC Roads har valt att säkerställa tillgången på råvaror genom att integrera 
utvinningen av basmaterial och att äga egna asfaltsfabriker. Det är ett 
strategiskt val som gjorts för att minska beroendet av underleverantörer. På så 
vis undviks de problem med att leverantörer utnyttjar en eventuell 
maktsituation vid förhandling av pris, kvalitet och avtalsvillkor som 
Gassenheimer och Ramsey (1994) anger som en extern maktfaktor. I 
upphandlingen av transporttjänster är förhållandet det omvända i och med 
asfaltens och betongens egenskaper som färskvaror och det krävs särskilt 
utformade transporter som i vissa lägen kan orsaka svårigheter. Tillfälliga 
situationer kan uppkomma där NCC Roads Öst inte bara konkurrerar med 
andra företag vid inköpen av dessa transporter utan även internt inom 
företaget med de andra regionerna. Beroendet av de specialiserade 
transportföretagen anses emellertid av allt att döma inte utgöra ett så stort 
problem att företagen i branschen införskaffar egna transportmedel, eftersom 
ingen av aktörerna på marknaden har gjort någonting för att påverka den 
rådande situationen. Vid intervjutillfället angavs att företaget känner att 
konkurrensen är jämbördig mellan aktörerna. Detta kan bero på den 
konkurrenslagstiftning inom EU som utgör en begränsning för hur 
dominerande ett företag får bli på en enskild marknad. Lagar och regleringar 
av den här typen är exempel på faktorer som avsiktligen styr ett agerande och 
utövar makt enligt Webers definition. (Holmblad Brunsson, 2002; Bakka, 
Fivelsdal och Lindkvist, 1999) Ytterligare en reglering som utgör en 
försvårande omständighet för NCC Roads är den statliga grusskatt som införts 
i syfte att reducera användningen av grus. Någon konkurrens från utländska 
aktörer finns inte alls på grund av produkternas speciella natur. Detta kan 
anses utgöra ännu en påverkande faktor för företagets agerande, dock till 
fördel för NCC Roads.    
 

Riksbyggen anser att de agerar på en marknad med balanserad konkurrens i 
alla led, både i rollen som leverantör och som kund. Det som däremot utpekas 
som betydelsefulla faktorer är personalens yrkesskicklighet och deras sociala 
förbindelser med personer i och utanför ett projekt. Samarbetsvilja är en 
egenskap som värderas högt och som i vissa fall inverkar på möjligheten att 
komma i fråga som underentreprenör i Riksbyggens projekt. Ett 
konkurrenskraftigt pris är ingen garanti för att få ett uppdrag då även tidigare 
erfarenheter inverkar på inköpsbesluten. Porter (1980) menar att ett 
leverantörsbyte är förenat med transaktionskostnader, vilka gör det svårare att 
byta leverantör. 
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Sådana kostnader i Riksbyggen anser författarna vara de som uppkommer i 
och med att det tar längre tid att utföra sitt arbete för att personalen inte 
känner till de byggnader och miljön där arbetet utförs. Andra kostnader 
uppkommer i och med avsaknaden av de lärdomseffekter som uppkommer i 
och med en fördjupad arbetsrelation. Detta torde göra att nya företag på 
marknaden har det lite svårare att etablera kontakter med Riksbyggens 
projektledare. Det borde ge tidigare samarbetspartners ett övertag i 
konkurrensen om arbete även om Riksbyggen själva menar att de inte ser 
några hinder i att byta underleverantörer. En annan extern faktor som påverkar 
arbetet i projekten är den ISO-certifiering som finns vilket ställer höga krav på 
kvaliteten av arbetet och dess ingående rutiner. 
 

Mintzberg (1983) pekar ut antalet aktörer på en marknad som en extern 
maktfaktor och menar att antalet leverantörer påverkar vem i relationen 
mellan leverantör och kund som har störst makt. I situationer där valfriheten 
att välja leverantör är begränsad föreligger höga transaktionskostnader och 
utan tvivel sårbarhet. I Sm-tele är detta en omständighet då många artiklar 
endast tillhandahålls av en leverantör i Sverige vars enda konkurrens finns 
utomlands. Företaget upplever dock inte att bristen på valfrihet utgör någon 
nackdel vid inköp av komponenter och material. Sm-tele menar att de 
inköpsavtal som förhandlats fram förhindrar att leverantören drar nytta av ett 
eventuellt övertag.  Det som däremot uppfattas som ett problem är 
svårigheterna att rekrytera kvalificerad personal. Några färdiga utbildningar 
inom Sm-teles arbetsområde finns inte och ett eget lärlingssystem för att 
säkerställa personalens kompetens även i framtiden planeras. De externa krav 
som måste uppfyllas är främst på miljöhänsyn och att ställda kvalitetsnormer 
infrias. Uppfylls inte dessa krav får de inte möjligheten att överhuvudtaget 
delta vid anbudsgivning och i andra fall är det myndighetskrav som måste 
tillgodoses. Ett sådant exempel av den mer ovanliga sorten är skyldigheten att 
rapportera förekomsten av arkeologiska fynd, vilket kan orsaka oönskade 
avbrott i arbetet.  
 

Sm-tele tillskrev sina kontakter i branschen som en avgörande faktor för 
företagets snabba tillväxt. Mycket tid går åt till att vårda de relationer som 
företaget anser sig vara beroende av både internt inom företaget med den 
anställda personalen och externt med de personer som utgör kunder och 
leverantörer. Detta är någonting som även Byggentreprenören betonar vikten 
av vid intervjutillfället. 
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Ett företags goda rykte anses vara mycket viktigt och än mer betydelsefullt ju 
mindre storlek en verksamhet har. Byggentreprenörens tillvägagångssätt för 
att kunna konkurrera i sin bransch är att utnyttja sina samarbetspartners 
storlek för att skapa förtroende inför sina kunder. Genom att samarbeta med 
underentreprenörer av större storlek än de själva och som har goda 
kvalifikationer anses beredskapen att åtgärda eventuella oförutsedda händelser 
i ett projekt öka. Då tjänsterna som Byggentreprenören erbjuder kan utföras av 
många andra firmor inom verksamhetsområdet är deras skicklighet på vad de 
gör samt anseendet de viktigaste tillgångarna i företaget. Att bedriva den typ 
av rörelse som Byggentreprenören gör innebär att dess inflytande på 
marknaden är litet. Varken i rollen som leverantör eller som kund innehar 
företaget någon maktposition som har någon avgörande påverkan på någon 
samarbetspartner vilket torde innebära att företaget inte har några särskilt stora 
kostnader för eventuella leverantörsbyten enligt Porters (1980) teori. 
Samarbete och företagens rykte har av alla företag utpekats som en viktig 
faktor och bör, enligt författarna, därför tas i beaktande när beslut som berör 
externa aktörer skall fattas. 
 

5.5  INTERNA MAKTFAKTORER 
Vem som innehar den interna makten i en organisation kan ha stor påverkan 
på de beslut rörande kassaflöde och kapitalbindning som fattas. Gemensamt 
för de undersökta företagen är att de alla säger sig vara befriade från interna 
slitningar gällande makt eller inflytande inom respektive företag. Frågor om 
makt och inflytande har så när uppfattats som utmanande vilket kan tolkas 
som att beslut ofta fattas på demokratiska grunder och konsensus vanligen 
råder även om en formellt utsedd person har ett organisatoriskt ansvar. En 
alternativ tolkning kan vara att personalen sällan samtalar eller ens funderar 
över dessa frågor eftersom det finns en ansvarig chef som bestämmer över 
projektet. De personer som innehar formell beslutanderätt, det som French och 
Raven (1959) benämner legitim makt, är i de studerade företagen de som har 
obestridligen störst inflytande. Det är ingenting som alls ifrågasatts av de 
intervjuade personerna och har uppfattats som en självklarhet.  
 

I Riksbyggen finns det även visst inslag av referensmakt, dock inte internt 
inom verksamheten utan snarare i samspel med externa underentreprenörer. 
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Det finns tillfällen när äldre personer med stor erfarenhet inom yrket har lagt 
hinder i vägen för en yngre projektledare, och därmed formell beslutsfattare, 
för att få gehör för sin uppfattning. Då dessa situationer uppstått har det 
resulterat i att projektledaren fattat det slutgiltiga beslutet i enlighet med sitt 
ledarskap om än efter visst övertalningsarbete och därmed har saken varit 
utagerad, dock har beslutsprocessen tagit längre tid än vanligt. Holmblad 
Brunsson (2002) menar att den legitima makten kan undergrävas av de 
personer som faktiskt skall utföra arbetet genom att de ibland måste utbildas 
och påverkas för att den legitima beslutsfattaren skall vara säker på att arbetet 
utförs på rätt sätt. Det är något som ovanstående situation kan vara ett 
exempel på även om det i företagen upplevs som att chefens ord är slutgiltigt.  
 
Enligt agentteorin är alla människor rationella och de drivs av att maximera 
sin egen välfärd. Det innebär att en konflikt kan uppstå mellan organisationens 
och individens bästa när anställda personer i ett företag skall fatta beslut. I 
verksamheter där ägaren av företaget även fattar besluten uppstår färre 
problem då det som är bäst för företaget automatiskt ligger i ägarens intresse, 
vilket torde leda till att Sm-tele och Byggentreprenören undviker de 
suboptimeringproblem som kan uppstå i icke ägarledda företag. 
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5.6  ANALYTISK SYNTES 
Den sammanställning som presenterades i kapitlet om tidigare forskning 
beskrev vilka åtgärder som författarna med stöd av den utvalda litteraturen 
ansåg kunna påverka förhållandena i ett projekt. Efter den genomförda 
undersökningen i de utvalda företagen har det visat sig att de åtgärder som 
diskuterades till största delen alltjämt är relevanta för kassaflödet i 
verksamheten men många åtgärder vidtas centralt utanför projektens ramar. 
Nedan visas en reviderad modell av de åtgärder och faktorer som påverkar de 
undersökta företagens kassaflöde och kapitalbindning. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
De nya inslag som kommit till i modellen har sitt ursprung i de intervjuer som 
gjorts med företrädare för de fyra företag som studerats. Anledningen till de 
förändringar som skett i modellen beror på att alla åtgärder inte sker inom 
projektets ramar då många arbetsuppgifter utförs av centraliserade funktioner, 
vilket framgår av ovanstående analys.  

Figur: 5.1 Bearbetad a priori-modell 
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Alla respondenter har påtalat vikten av ett gott rykte och goda 
samarbetsrelationer vilket författarna anser är den främsta orsaken till att 
ingen part missbrukar sin dominerande ställning. En annan förklaring kan 
hämtas ur van Weeles (2002) beskrivning om företags vilja att upprätthålla 
konkurrensen på lång sikt för att ha full handlingsfrihet vid val av leverantör. 
För att företagen skall kunna bibehålla sitt goda rykte och bevara de 
samarbetsrelationer som finns krävs det att verksamheten har tillgång till 
kompetent arbetskraft. Detta påtalades särskilt av Sm-tele som tillskrev 
personalen och dess kompetens företagets framgångsrika arbete. Författarna 
tolkar det som att denna variabel är av största vikt i beslutssituationer för 
samtliga företag då de alla anser att ryktet i branschen är mycket 
betydelsefullt.  
 

De skattelagar och övriga regleringar som finns har givetvis en stor påverkan 
på företagens handlingsfrihet vilket författarna förbisett i den tidigare 
modellen. Detsamma gäller de miljö- och kvalitetsregleringar som krävs för 
att vara konkurrenskraftig på marknaden.  
 

Den centrala funktionen i modellen representerar arbetet med 
likviditetshantering, offert- och orderhantering, kundfordringar, in- och 
utbetalningsrutiner samt kredit- och betalningsvillkor i verksamheten. 
Investeringar har tillkommit som en ny faktor i den bearbetade modellen som 
visar på dess betydelse i det totala kassaflödet samt dess kapitalbindning i 
verksamheten. Tillkommit har även de gemensamma informationssystem som 
används. 
 

Författarna förmodar att valet av arbetsfördelning beror på att projektformen i 
bygg- och anläggningsbranschen inte är så utpräglad som den studerade 
litteraturen om projekt påskiner. Harrison (1981) beskriver projekt som unika 
och icke rutinbaserade vilket inte överensstämmer med de undersökta 
företagen. I dessa har medlemmarna i projektgrupperna liknande kompetenser 
och behovet av oliktänkande är lågt då arbetssättet till stor del är 
standardiserat. 
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6  SLUTSATSER 
 
 

I detta kapitel kommer uppsatsens frågeställningar att besvaras samt de 
slutsatser som författarna kommit fram till efter undersökningens utförande. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt med egna reflektioner av den information 
som framkommit. 
 

 

 

• Vilka åtgärder vidtar företag för att kunna uppvisa ett positivt 
kassaflöde med hänsyn till behovet av att binda kapital i hela 
verksamheten?  

 

Inom bygg- och anläggningsbranschen kan endast ett begränsat antal åtgärder 
vidtas i själva projektet som har inverkan på penningflödet. Det sätt som 
medarbetarna i denna organisationsform kan utöva inflytande på är genom att 
påverka och planera för inköpen. Företag är väl medvetna om inköpens stora 
betydelse för det ekonomiska resultatet och mycket tid och energi läggs ned 
på detta arbete. Inköpspriset är inte det viktigaste kriteriet utan tillgänglighet, 
snabba leveranstider och ett fulltäckande sortiment är ofta avgörande för 
vilken leverantör som anlitas. 
 

Onödig kapitalbindning i lager förekommer inte då de flesta leverantörerna i 
branschen erbjuder snabba leveranser. Resurssnål produktion, eller Just-In-
Time, är det traditionella sättet att arbeta på i branschen och detta har gjort att 
behovet att hålla produkter i lager minimerats och därmed även andelen 
kapital som binds i verksamheten. Tack vare dagens effektiva beställnings- 
och leveransrutiner är det möjligt att hålla nere ledtiderna i produktionen.  
 

Den främsta åtgärden som vidtas för att kunna förbättra kassaflödet samt för 
att hålla kapitalbindningen nere för hela verksamheten och inte enbart för de 
enskilda projekten är genom att hantera många ekonomiska beslut centralt. På 
detta sätt kan beslut om långsiktiga investeringar genomföras och utnyttjandet 
av de gemensamma resurserna ökar. Besluten fattas på så sätt av personal som 
besitter den rätta kunskapen och som har en helhetsbild av företaget. 
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I företag som endast verkar på den nationella marknaden uppkommer inga 
problem med valutahantering. Författarna vill dock inte avskriva 
valutahanteringens vikt för en bättre penningflödeshantering i företag som 
verkar på internationella marknader. Ytterligare en slutsats som kan göras 
efter genomförd undersökning är att skattekontot inte används som ett 
strategiskt verktyg för att erhålla en förmånligare ränta. 
 

• Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till i beslutssituationer som rör 
motsättningarna mellan viljan att uppvisa ett positivt kassaflöde och 
verksamhetens inbyggda behov av att binda kapital? 

 

I företag inom bygg- och anläggningsbranschen består de olika 
projektgrupperna av personer med liknande kompetenser vars arbetsuppgifter 
till största delen är standardiserade och några stora prioriteringsproblem i 
interna beslut uppstår därmed inte. Projekten är ett sätt att organisera den 
löpande verksamheten för att arbeta på ett effektivt sätt och den person som 
har den legitima makten i verksamheten är den som fattar besluten.  
 

Omvärldsfaktorer som är av väsentlig betydelse för företag är att vidmakthålla 
ett gott rykte samt att ha ett väl fungerande samarbete med leverantörer och 
underentreprenörer. Hänsyn måste därför i beslutssituationer även tas till hur 
verksamhetens handlande uppfattas av utomstående. Leverantörsmakt kan 
därmed avskrivas som en faktor som påverkar i beslutssituationer.   
 

Lagar och regler har en stor påverkan på företags handlingsfrihet. Inte sällan 
ställer kunderna krav på att internt uppställda normer skall gälla även för deras 
underentreprenörer för att ett samarbete skall komma till stånd. En skärpt 
lagstiftning i och med Sveriges EU-medlemskap har också bidragit till de 
ökade kraven som finns inom branschen. 
 

6.1  EGNA REFLEKTIONER 
Det som förvånat oss när vi har genomfört den här studien är att 
organiseringen av projekt i förhållande till den långsiktiga organisationen inte 
ser ut som vi förväntat oss.  
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I litteraturen som behandlar ämnet är projekt i allmänhet organiserade som 
nästan helt fristående enheter med många yrkeskompetenser representerade 
som tillsammans arbetar med att lösa uppgifter av engångskaraktär. Det 
motsäger på flera sätt de resultat som erhållits när vi tittat närmare på saken, 
troligen på grund av att företag inom bygg- och anläggningsbranschen 
definierar projektbegreppet annorlunda.  
 

En förutfattad mening författarna hade innan arbetet med uppsatsen startade 
var att mindre företag i allmänhet var fokuserade på det operativa arbetet på 
fältet snarare än den ekonomiska sidan av verksamheten. Detta har till stor del 
visat sig vara felaktigt och intresset för företagens ekonomi och vilka samband 
som råder är stort. Även om de ekonomiska kunskaperna inte alltid funnits 
sedan firmornas grundande genomsyrar intresset att lära mer och förbättra sina 
rutiner i verksamheterna. Erfarenheter från tidigare anställningar, ofta i 
företag av betydande storlek och inte sällan i beslutsfattande positioner, har 
kommit väl till pass i de nya företagen och har gjort att organisationerna 
kommit att bli tämligen effektiva. Storleken på de undersökta företagen har 
spelat mindre roll än vi trott i företagens handlande och i stort sett har samma 
åtgärder vidtagits i alla företag för att förbättra sitt kassaflöde och minska 
kapitalbindningen.  
 

Betydelsen av goda samarbetsrelationer företag och individer emellan som 
framkommit i undersökningen förvånade inledningsvis men har delvis kommit 
att förklaras som ett uttryck för den rationalitet som tidigare ekonomisk 
forskning påvisat. Att arbeta tillsammans och i största möjliga mån undvika 
konflikter för att därigenom uppnå ett bättre resultat är naturligtvis det bästa 
av alla världar, men motsäger delvis den teori som säger att enskilda individer 
sätter sina egna intressen främst. Litteraturen som behandlar maktaspekterna i 
relationer människor emellan har i vår forskning fått mycket lite stöd och det 
kan  ifrågasättas  huruvida  företag   är så befriade från maktproblematiken som  
de förefaller vara.
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7  METODKRITIK 
 

I detta kapitel kommer en diskussion om uppsatsens trovärdighet att 
presenteras tillsammans med ett avsnitt som berör generaliserbarheten för 
den bearbetade a priori-modellen. 
 

 
 

En kritik som kan framföras mot alla kvalitativa undersökningar är att det är 
svårt att uppnå hög trovärdighet, då det inte är sannolikt att intervjuer med 
samma utformning ger exakt samma resultat vid olika tillfällen. Det som 
författarna anser ökar trovärdigheten i denna uppsats är att en bra kontakt 
uppstod med samtliga respondenter och att svaren som erhölls uppfattades 
som sanningsenliga. Dessutom har den empiri som återfinns i arbetet godkänts 
av de intervjuade personerna vilket även detta anses leda till att trovärdigheten 
blir högre. För att få en säkrare mätning användes även ett frågeformulär som 
respondenterna fick besvara i lugn och ro så att inte svaren påverkades av vår 
närvaro. Resultaten av frågeformuläret stämde sedan väl överens med vad 
som framkommit under intervjun vilket författarna menar ger en extra tyngd 
åt uppsatsen. Det finns dock en risk för att vissa frågor uppfattades som 
känsliga och att inte respondenterna ville få företaget att framstå i dålig dager 
genom att erkänna att det finns svagheter. För att kunna erhålla en objektiv 
bild av vilka som besitter den egentliga makten i företag anser författarna att 
observationer bör göras under en längre tidsperiod än den som var avsatt för 
denna uppsats samt att fler respondenter tillfrågas. Det kan därför inte helt 
uteslutas att det i verkligheten kan finnas fler spänningar än de som 
redovisats.   
 

Den modell som presenterats i analyskapitlet anser författarna är lämplig som 
verktyg för att beskriva vilka faktorer som i hög grad påverkar 
beslutsituationer i företag inom bygg- och anläggningsbranschen. I och med 
att företag av olika storlek undersöktes och samma faktorer ansågs vara 
viktiga upplever författarna att generaliserbarheten inom branschen är hög. 
Detta trots att antalet företag var begränsat till fyra stycken eftersom det 
upplevdes som att ingen ny information som var betydelsefull för att besvara 
undersökningsfrågorna tillkom vid det sista intervjutillfället. Skall modellen 
tillämpas på företag i en annan bransch, med en annan organisationsform eller 
arbetsfördelning bör en modifiering ske.   
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BILAGA 1 DU PONT-DIAGRAMMET  
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Källa: van Weele (2001, s 19), egen bearbetning 



 

 

BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR 
 
 
Övergripande frågor: 

- Beskriv vilka du/ni är samt vilka arbetsuppgifter du/ni har 
- Hur länge du/ni arbetat i företaget? 
- Hur lång erfarenhet har du/ni av att arbeta i projekt? 

 
Hur finansieras era projekt? 

• Internt via moderorganisationen? 
• Externt med moderorganisationen som mellanhand? 
• På annat sätt? 
 

Är det vanligt att det krävs nya investeringar i tex. maskiner 
eller fordon i projekten? 

• Vem fattar och genomdriver dessa beslut?  
 
Hur sker inköpen till projektet? 

• Centralt via en inköpsavdelning? 
• Inom projektet? 

 
Har ni några lager eller levereras allt direkt till platsen för 
utförandet? 
 
Vem ansvarar för offert och orderhanteringen, 
moderorganisationen eller projektet? 

• Standardrutiner eller specifika för varje projekt? 
• Regleras även här inbetalnings- och utbetalningsrutinerna? 
• Finns det några kontrollsystem för tex. försenade eller felaktiga 

leveranser? 
 
Hur sköts hanteringen av kreditvillkor, betalningsvillkor och 
kravrutiner? 

• Standardiserat för alla projekt eller olika beroende på projektet? 
 
Hur hanteras kundfordringarna i projekten? 

• Tillämpas någon form av förskottsbetalning?  
• Andra rutiner? 

 



 

 

Vem ansvarar för uppbörder såsom moms och 
arbetsgivaravgifter? 

• Utnyttjas skattekontot på ett strategiskt sätt? – Tex. betala in tidigare för 
att snabbare få tillgodoräkna sig momsen om projektet köpt in mer än 
det sålt? 

 
 Vem är ansvariga för likviditetshanteringen, 
moderorganisationen eller  projektet? 

• Vilka faktorer vägs in när storleken på likviditetsreserven skall 
bestämmas? 

 
Arbetar ni med utländska företag? 

• Hur gör ni för att undvika kursrisker? 
 
Vilken bakgrund har den som ansvarar för cash management i 
projektet? 
 
Hur fungerar informationshanteringen? 

• Om datasystem – Är detta/dessa kopplade till samma som 
basorganisationen? 

 
Är företagets finansfunktion involverade i större beslut som rör 

försäljning eller inköp? 

• Sker någon utbildning om hur man undviker onödig kapitalbindning? 
 
Vilka externa faktorer anser du/ni vara avgörande i 
beslutssituationer, som rör kapitalbindning vs kassaflöde?  

• Konkurrensen? 
• Har ni nära samband och samarbete med leverantörerna eller varierar de 

från projekt till projekt? 
 
Vilka interna faktorer anser du/ni vara avgörande i 
beslutssituationer? 
 
Vad tror du/ni avgör vem som har störst inflytande i projektet? 

• Projektets komplexitet? 
• Annat? 

 



 

 

BILAGA 3 INTERNT TILLFÖRDA MEDEL 
 
 

 

Redovisad nettovinst/förlust 

+ Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar 

± Realisationsvinst/förlust på sålda anläggningstillgångar  

± Ökning/minskning av periodiseringsfonder 

- Minskning av skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld  

Internt tillförda medel 

 
 
Källa: Hallgren (2001, s 37), egen bearbetning.  
 
 
 

BILAGA 4 KAPITALFRIGÖRELSETABELL 
 
 

Kapitalanvändning Finansiering eller annan lösning 

Egen fastighet 

 

 

1. Hyr istället 
2. Lägg ut någon utrymmeskrävande verksamhet till 

underleverantörer 
3. Upphör med någon sidoverksamhet och disponera om 

lokalerna 
Maskiner 1. Produktförenkla bort momentet 

2. Underleverantörer 
3. Leasing 
4. Avbetalningsköp 

Utvecklingsarbete 1. Nutek, Närings- och teknikutvecklingsverket 
2. Egenfinansiering via internt tillförda medel 
3. Banker och ALMI Företagspartner 

Rörelsekapital 

 

 

1. Frigör kapital ur tröga betalare och svårsålda lager 
2. Checkkredit 
3. Egenfinansiering via internt tillförda medel 
4. Factoring  
5. Export/Importfinansiering 

 

Källa: Hallgren (2001, s 147), egen bearbetning. 



 

 

BILAGA 5 TIDTABELL FÖR BETALNINGSSÄTT 
 
 

 
Betalningssätt 

 

 
Bankdag 1 

 
Bankdag 2 (förf dag) 

 
Bankdag 3 

Bankgiro med 
direktsändningsrutin 
 
 
 
 

Bg-uppdragen postas Behandling hos 
Bankgirot. Bankkontot 
belastas. Uttaget 
valuteras dag 1.  
Mottagarens 
bankkonto gottgörs 

Betalnings- 
mottagaren får avi 

Bankgiro med  
blankettbetalningar i 
bank 
 

Betalningsuppdragen 
till banken 
bankkontot belastas 

Behandling hos 
Bankgirot. 
Mottagarens bank- 
konto gottgörs   

Betalnings- 
mottagaren får avi 

Bankgiro med  
Leverantörsbetalnings- 
rutinen. 

Dataunderlag till  
Bankgirot. 

Behandling hos 
Bankgirot. 
Mottagarens bank- 
konto gottgörs   

Betalnings- 
mottagaren får avi 

Postgiro med  
blankettbetalningar 
 

PG-uppdragen  
Postas. 

Behandling hos 
Postgirot. 
PG-kontot belastas. 
Mottagarens konto 
gottgörs. 

Betalnings- 
mottagaren får avi 

Postgiro med  
fakturabetalnings- 
service 
 

Dataunderlag till  
Postgirot. 
 

Behandling hos 
Postgirot. 
PG-kontot belastas. 
Mottagarens konto 
gottgörs. 

Betalnings- 
mottagaren får avi 

Betalning med check Check sänds Check till  
bet. mottagaren. 
Vid inlösen belastas 
resp. gottgörs bank- 
konton. 

 

 
Källa: Larsson (2000, s 54). 
 
Enligt rådande praxis anses en betalning vara gjord den dag betalningen bokförts på 

bankkontot/postgirokontot, vid betalning via Bankgiro eller Postgiro. Larsson (2000, s 61).   
 

 
 
 


