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SAMMANFATTNING 
 
Vikten av att sköta företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt skapade Cash 
Management som på svenska betyder hantering av företagets likvida medel. På senare tid har 
intresset ökat för Cash management bland små och medelstora företag. Dessa har inte samma 
förutsättningar som stora företag att bedriva Cash Management på det mest effektiva sättet 
eftersom deras förutsättningar är annorlunda. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att se vilka faktorer som påverkar effektiviteten i små 
företags Cash Management och hur dessa faktorer påverkar effektiviteten. De teorier som tas 
upp behandlar hur Cash Management används och hur det bör brukas i företag. Teorierna 
berör hur brister i Cash Management påverkar företag. Insamlingen av företagsinformation 
har skett genom fallstudie i tre små tillverkande företag där företagens ekonomiansvarige 
intervjuats. Undersökningen har visat att faktorer som påverkar små företags Cash 
management är relationer till kunder och leverantörer, makt i form av storlek hos kunder och 
leverantörer, acceptans till oskrivna regler samt de små företagens storlek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The importance of handling an organization’s liquidity and flow of payments in an efficient 
way created Cash Management, which in Swedish means the organization’s way of handling 
its liquidity. Lately, the interest in Cash Management among small and medium sized 
organizations has increased. They do not have the same possibility as large organizations to 
operate Cash Management in the most effective way, because of different conditions. 
    
The purpose with this essay is to see which factors that affect the efficiency of Cash 
Management in small organizations and how these factors affect the efficiency. The theories 
that were used reflect on how Cash Management is used and how it should be used in 
organizations. The theories state how deficiencies in Cash management affect organizations. 
The collection of information was made by case studies in three small manufacturing 
organizations where the person in charge of finances was interviewed. The study has shown 
that factors that affect Cash management in small organizations are relations to customers and 
suppliers, the size of customers and suppliers, acceptance of unwritten rules and the size of 
the small organization.      
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer först en bakgrund som tar upp vikten av finansiellt arbete och 
likvida medel i företag. Därefter följer en problemdiskussion som diskuterar betydelsen av 
Cash Management vilket leder fram till uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar 
samt en definition av små företag.   

1.1 Bakgrund 
 
En ökad globalisering av marknaden med internationalisering av ekonomin, ökad 
miljöhänsyn, en snabb teknologisk utveckling samt lågkonjunkturer har påverkat både privata 
företag och offentliga verksamheter. Kraven för att överleva ökar då företag möter en hårdare 
konkurrens och olika intressegrupper dessutom ställer ekonomiska krav. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2001; Bennet, 1996) Dessa faktorer leder till att finansiellt arbete kommer att vara en 
av de avgörande faktorerna för att lyckas nå framgång i framtiden.  Företag bör därför ha ett 
intresse och behov av en välfungerande finansverksamhet. (Bennet, 1996) 
 
Så länge det funnits företag har det funderats på hur företags finansiella arbete med hantering 
av pengar ska skötas, därför är hantering av likvida medel inget nytt (Larsson, 2000). Likvida 
medel är pengar företag har tillgängliga antingen som kontanter i kassa eller insatta på konto 
(Ax et al, 2001). Ett företag bör ha likvida medel för att klara sina kontinuerliga betalningar. 
Inbetalningarnas storlek varierar och kan tidvis vara både större och mindre än 
utbetalningarna. Svängningar i likviditeten är normalt i ett företag. Utbetalningar är lättare att 
prognostisera än inbetalningar. Det är relativt lätt att veta vilka utbetalningar man har, 
däremot är det svårare att veta om inbetalningar t ex kundfodringar kommer att betalas i tid 
eller betalas överhuvudtaget. Därför tvingas ofta företag att ha likvida medel i reserv om 
inbetalningar av någon orsak skulle utebli. (Larsson, 1995) 
 
Vikten av att sköta hantering av företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt 
skapade Cash Management (Hedman 1991). Cash Management har enligt Hedman följande 
definition; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och 
förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden. Bennets, (1996) definition av Cash 
Management är att reducera fördröjningar i inbetalningsflödet samt att utbetalningarna 
debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. I Cash Management fokuseras 
tidsdimensionerna i betalningsflödena på ett djupt och noggrant sätt (Larsson, 2000). 
 
De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management är enligt Hedman, (1991) 
kassa, bank, kundfodringar, leverantörsskulder och kortfristiga placeringar. Trots att likvida 
medel i stor omfattning kan vara bundna i lager ingår inte hantering av varulager i Cash 
Management. En förklaring är att ekonomiavdelningen sällan sköter lagerhanteringen. Inte 
heller kapital som binds upp i tillverkning berörs inom Cash Management. (Larsson, 2000) 

1.2 Problemdiskussion 
 
Någon bra svensk översättning finns inte för Cash Management men det betyder egentligen 
”hantering av likvida medel” eller likviditetshantering. Trots att Cash Management är en 
viktig del av företagets ekonomiarbete försummas detta område ofta av företag. (Larsson, 
2000)  
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Cash Management kan sägas vara ett sätt att se till att företag klarar sina utbetalningar på ett 
så lönsamt sätt som möjligt. Ju större andel av ett företags likviditet som är uppbundet, desto 
lägre betalningsberedskap med t ex åtföljande kostnader för sena betalningar riskeras. 
(Postgirot, 1990) En optimering bör dock vägas mot riskerna t ex att kunderna lämnar 
företaget om de får kortare kredittider (Larsson, 2000). Hedman, (1991) hävdar att Cash 
Management åtgärder kan minska företags totala risktagande genom en minskning i kreditrisk 
och bättre betalningsflöden. 
 
Saknar företag effektiva rutiner för att hantera betalningsrutiner, kundfodringar etcetera, kan 
mycket kapital ligga bundet i onödan. För lite tid ägnas åt att se över, utveckla och följa upp 
de olika rutinerna som lätt blir föråldrade. Det bundna kapitalet kan bättre utnyttjas som 
relativt billig finansiering vid investering. Sannolikt kan rutinförändringar ge ett minskat 
kreditbehov hos företag och därmed bättre soliditet. (Larsson, 2000)  
 
I stora företag sköter ekonomiavdelningen företagets finansverksamhet och de har resurser att 
anlita specialister som kan tjäna pengar på företagets pengar. Det finns även finanskonsulenter 
som kan hjälpa företag med sina rutiner för hantering av likvida medel. Små företag har dock 
inte resurser i samma utsträckning till detta, här är det företagsledaren som har huvudansvaret 
för finansverksamheten. (Larsson, 2000) Problemet är att företagsledningen i små företag ofta 
saknar kunskap vad gäller det finansiella arbetet (Jarvis, Curran, Kitching & Lightfoot, 1999). 
 
Kunskapen om Cash Management bland företag är mycket varierande. Huvuddelen av 
förbättringspotentialen som finns väntar fortfarande på att bli utnyttjad. (Hedman, 1991) 
Marknadsföring av banktjänster och betalningsförmedlingstjänsteföretag har medfört att 
företag har blivit mer medvetna om betydelsen av hanteringen av likvida medel. De 
begränsade resurserna gör dock att mindre företag inte har samma kunskap och det finns i 
denna kategori företag som kan förbättra sin Cash Management betydligt. På senare tid har 
intresset ökat för Cash Management även bland små och medelstora företag. Detta har i sin 
tur medfört ett ökat utbud av kurser i Cash Management, vilket har lett till en ökad 
kunskapsnivå inom området. (Larsson, 2000) 
 
Enlig Bergström & Lumsden, (1993) kännetecknas små företag av att de har en geografisk 
koncentration. En fördel jämfört med större företag kan vara att små företag kan koncentrera 
sig mer på den lokala marknaden eftersom den är tillräckligt stor för dess 
avsättningskapacitet. Vidare säger Bergström & Lumsden att många mindre företag även är 
beroende av en kund eller ett fåtal kunder. På lång sikt kan beroendet av få kunder innebära 
risker. Bortfallet av en kund kan försätta företag i kris. Ett generellt problem många företag 
har är att få betalt i tid, dvs. innan fakturan har förfallit. (Special publikation, 1986) Sena 
inbetalningar kan vara problematiskt för små företag. Att försöka driva in pengar från kunder 
som är sena med betalningar kan påverka förhållandet mellan företaget och kunden. (Howorth 
& Wilson, 1998) Företag har ofta betalningsvillkor på 30 dagar men nöjer sig ofta om de får 
betalt efter 40-45 dagar. Trots detta känns kundfodringarna viktigare för företagen än 
leverantörsskulderna. Även konsekvenser som drabbar företag om en leverantör går omkull 
bör uppmärksammas. (Special publikation, 1986) 
 
Klassiska ekonomiska teorier hävdar att maximering av vinst bör vara det högsta målet för 
alla företag. Forskning har dock visat att företagsledare i små företag har många fler mål än 
så, t ex överlevnad och stabilitet. Dessa är ofta sammanvävda med mer abstrakta mål som 
status och professionell stolthet. (Collis & Jarvis, 2002) Vad framgång är skiljer sig beroende 
på hur ägaren värderar framgång. Vissa ser det i siffror av vinst och tillväxt medan det i små 
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företag även framgår som en trygghet i att ha ett arbete eller som något att förvalta vidare till 
sina barn. (Murphy, 1996) 
 
Krav utifrån kan vara en orsak till ett ineffektivt Cash Management. Exempelvis kan en stor 
kund pressa en liten leverantör att mot rabatt betala kontant istället för efter 45 eller 60 dagar. 
Detsamma gäller en stor leverantör till en liten köpare. Leverantören kan förlänga kredittiden 
mot kompensation. (Hedman, 1991) 
 
Alla företag använder sig av Cash Management även om det sker omedvetet eftersom 
likviditetsplanering och likviditetsstyrning är viktigt för att kunna bedriva verksamhet 
(Kajander & Wikström, 1997). Sämre ekonomiska rutiner till följd av faktorer som resurser, 
kunskap och kundrelationer tror vi, författarna, kan påverka och hindrar ett effektivt Cash 
Management i små företag. Detta har lett till följande syfte. 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags 
Cash Management. Undersökningen utgår ifrån följande frågor; 

 
• Vilka faktorer påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? 
• Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management?  

 

1.4 Avgränsningar 
 
Uppsatsen kommer att avgränsas till kundfodringar respektive leverantörsskulder vid 
undersökandet av faktorer som påverkar samt hur de påverkar effektiviteten i små företags 
Cash Management.   
 
 
1.5 Definition 
 
Med effektivitet menar vi det ekonomiska systemets förmåga att utnyttja resurser på ett 
ändamålsenligt sätt (www.ne.se). 
 
Med små företag menas företag som har mellan 10-49 anställda, enligt EU kommissionens 
rekommendation definition av små företag. 
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2. CASH MANAGEMENT 

Teorikapitlet behandlar först allmän teori om Cash Management. Därefter följer teori om 
kundfodringar och leverantörsskulder. Avslutningsvis sammanställs de relevanta teorierna i 
en teoretisk referensram. 
 
2.1 Allmänt om Cash Management 
 
Begreppet Cash Management uppkom i samband med att betydelsen av att sköta hanteringen 
av företagets likviditet och betalningsflödena på ett effektivt sätt uppmärksammades. Cash 
Management handlar om hur företag hanterar sitt totala penningflöde.(Hedman, 1991) Enligt 
Bennet, (1996) och Hedman är följande områden inom Cash Management aktuella för analys; 
 

• Kredit- och betalningsvillkor 
• Offert- och orderhantering 
• Leveransrutiner 
• Faktureringsrutiner 
• Kundreskontra- och kravrutiner 
• Inköpsrutiner 
• Utbetalningar 
• Inbetalningar 
• Mervärdesskatthantering 
• Remburser, inkasso, garantier 
• Bankrelationer 

 
Populärt brukar Cash management definieras som; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla 
pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden 
(Hedman, 1991). Den svenska betydelsen av Cash Management är likviditetshantering. Det 
finns ingen bra svensk översättning av Cash Management vilket har medfört att det 
amerikanska uttrycket används även i Sverige. En kortfattad och enkel beskrivning av Cash 
Management är att tjäna pengar på pengar samt på väl fungerande rutiner och administrativa 
system. Cash Management kan även sägas vara en effektivisering av in- respektive 
utbetalningsflöden. (Karlsson, 1996)  
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Figur 2.1 Cash Managementmodellen (Källa: Karlsson, 1996, s.13) 
 
I figur 2.1 framgår de områden som vanligen omfattar begreppet Cash Management i Sverige. 
Enligt figuren kan Cash Management delas in i tre huvudområden; 
 

• Inflöde, inbetalningar 
• Utflöde, utbetalningar 
• Likviditetshantering 

 
Inflödet omfattar processen från offert till den slutliga betalningen från kund. Utflödet 
omsluter inköpsprocessen från offert från leverantör till betalning av faktura. 
Likviditetshanteringen omfattar lånehantering samt placeringar. (Karlsson, 1996) Cash 
Management går traditionellt ut på att reducera fördröjningar av olika slag från det att en 
order erhållits till dess att betalningen finns inne på företagets konto. Även att utbetalningar 
debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. (Bennet, 1996) Det gäller att hålla en 
så god betalningsberedskap som möjligt, samtidigt som en så god avkastning som möjligt ska 
erhållas på likvida medel (Hedman, 1991). Fördröjningar uppstår ofta som ett resultat av att 
interna administrativa och operativa funktioner inte fungerar tillfredställande. Fördröjningar 
uppkommer även på grund av externa faktorer, t ex kunders betalningsbeteende, utnyttjande 
av felaktiga betalningssystem, betalningsrutiner eller när det brister i överenskommelsen 
mellan kund och leverantör. (Bennet, 1996; Hedman, 1991)  
 
En form av Cash Management som tillämpas riktar sig till finansverksamhet inom större 
företag och offentliga förvaltningar. Här har likviditeten tagits för given och kraftsamlats till 
likviditetsförvaltningen på central nivå. En annan form är operativ Cash Management som 
främst koncentreras till ett företags kommersiella flöden. Enkelt uttryckt kan målsättningen 
här vara att förbättra alla rutiner som påverkar in- och utbetalningar och på så sätt minimera 
kundfodringarna och maximera kredittiden för leverantörsskulder. (Hedman, 1991)  
 
Genom effektiv Cash Management kan kapitalomsättningshastigheten ökas. En ökning av 
kapitalomsättningshastigheten innebär att kapitalbindningen minskas. Det kapital som frigörs 
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kan sedan användas till investeringar eller till att återbetala lån vilket leder till 
räntebesparingar. (Karlsson, 1996) Mycket kapital ligger bundet i onödan därför att företag 
inte har effektiva rutiner för att hantera t ex kundfodringar och betalningsrutiner. Det ägnas 
inte tillräcklig tid att utveckla och följa upp rutinerna. (Larsson, 2000) Ett tecken på bristande 
Cash Management rutiner kan vara att det är stor skillnad mellan beviljad och verklig 
kredittid till kunder (Postgirot, 1990). De interna rutinerna är viktiga, det gäller att påverka 
flödets omloppshastighet på alla nivåer inom företag. Enligt Bennet, (1996) är det 
övergripande målet med Cash Management att;  
  

• Minska de icke räntebärande tillgångarna på balansräkningens aktivsida 
• Minska behovet av räntebärande skulder på balansräkningens passivsida 
• Räntebärande tillgångar ska ge största möjliga avkastning 
• Räntebärande skulder ska medföra så låga finansieringskostnader som möjligt 
• Operativa och administrativa kostnader ska reduceras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 visar vilka delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management. Vidare 
kommer i teorin enbart kundfodringar och leverantörsskulder att behandlas då uppsatsen 
avgränsats till dessa områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 2.2 De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management (Källa: Hedman, 1991 s. 11) 
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2.2 Kundfodringar 
 
Ett företags inbetalningar består framförallt av försäljningsintäkter (Bennet, 1996). Redan vid 
försäljning kan företag påverka hur effektivt Cash Management företaget kommer att få, hur 
stora kreditförlusterna kommer att bli, hur stort kassaflöde som kommer att genereras samt 
hur stor kapitalbindningen blir (Hedman, 1991). 
 
En stor del av rörelsekapitalet ligger bundet i kundfodringar. Det är viktigt att korta ner tiden 
från mottagandet av en order till betalning och få den så kort som möjligt. Ineffektiva rutiner 
orsakar onödig kapitalbindning vilket kan leda till ränteförluster. Ränteförluster uppstår då 
kapital ligger bundet i kundfodringar längre än nödvändigt. Detta kan tvinga företag att ta ut 
förluster i form av högre pris på sina produkter, vilket kan vara svårt ur konkurrenssynpunkt. 
Genom att skapa effektiva rutiner för order och fakturering samt ha god uppsikt över sin 
kundreskontra, kan företag få en mer effektiv hantering och på så sätt minska 
kapitalbindningen. (Larsson, 2000) 
 
Kundreskontran är en detaljerad förteckning över konton för kundfodringar. Ur 
kundreskontran får företag information om utestående fodringar, det kan t ex gälla när 
fakturorna förfaller till betalning. Förfallna fodringar ska lätt kunna uppvisas och bilda 
underlag för påminnelser och krav. Betalningsvillkoren är betydande för kapitalbindningen i 
kundfodringar. Det vanligaste betalningsvillkoret är 30 dagar men i praktiken får företag ofta 
vänta betydligt längre på betalning. (Larsson, 2000) Att den faktiska kredittiden är mycket 
längre än den som avses på fakturorna kan enligt Larsson bero på en rad olika orsaker, 
exempelvis 
 

• Att dröjsmålsränta inte debiteras. 
• Brister i kravrutiner, påminnelser och krav skickas inte iväg i tid. 
• Strama betalningsvillkor, de kanske är så korta att kunderna inte hinner betala innan 

fakturan förfallit till betalning. 
• Vissa kunder är väldigt dåliga betalare och företag bör avstå från försäljning till dem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
                                   
 
 
Kundfodringar kan ses som pengar som tillhör det säljande företaget men som kunder 
använder. Den kredit kunden får vid försäljning kan ses som en form av lån till kunden. Tiden 
från leverans till betalning utgör den totala kredittiden. Det är viktigt att hålla nere den totala 

Figur 2.3 Kreditpil (Källa: Karlsson, 1996, s. 17)
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kredittiden så att inte onödigt mycket kapital binds i kundfodringar. Den totala kredittiden kan 
delas upp i dold kredittid, beviljad kredittid och förfallen eller överskriden kredittid (se figur 
2.3). (Karlsson, 1996) En viktig del av Cash Management är att förkorta dessa tider, genom 
bättre rutiner kan stora förbättringar göras (Björksten, 1993). Dold kredittid är tiden mellan 
leverans av varor eller utförd tjänst och fakturering. Dold kredittid förekommer i de flesta 
branscher och kan minskas genom bättre och snabbare kommunikation mellan 
försäljningsavdelning och faktureringsavdelning. Förfallen kredittid är tiden mellan 
förfallodag till betalning. Sena kundinbetalningar kan många gånger vara orsakade av det 
egna företaget. Exempelvis kan fakturan ha skickats till fel adress, instruktionerna i offerten 
eller fakturan kan ha varit oklara eller så kan det säljande företaget ha brister i sina 
kravrutiner. Den förfallna kredittiden kan ofta minskas genom att kvaliteten på de egna 
rutinerna höjs. (Karlsson, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående pil visar de olika stegen i inbetalningsprocessen från offert till slutlig betalning. 
Vidare kommer dessa steg att beskrivas närmare.  
 
2.2.1 Offert 
 
Det är redan på offertstadiet som grunderna för att hålla den totala kredittiden så kort som 
möjligt skapas. Enligt Karlsson, (1996) ska följande beaktas då en offert lämnas; 
 

• Långa kredittider bör undvikas, även i de fall kunden betalar för krediten. Långa 
kredittider innebär ett större risktagande då kundens kreditvärdighet kan hinna 
förändras till den dag fakturan ska betalas. 

• Det är viktigt att ha väl genomtänkta standardvillkor och att villkoren är flexibla. 
Samma kund behöver inte alltid erbjudas samma villkor av gammal vana. Kunden 
kanske har betalt sämre på senare tid och företag bör då överväga att korta ner 
kundens kredittid. 

• Vid ändrade kredittider bör den räntevinst eller ränteförlust som uppstår i och med det 
ändrade villkoret beaktas. Förlängs kredittiden bör en justering av priset ske som en 
kompensation för de ränteförluster detta innebär. 

• Kassarabatter är ofta ett oförmånligt villkor för det säljande företaget och ska därför 
undvikas.  

 
2.2.2 Order 
 
Varje dag i en orderprocess betyder att kapital binds. Varor som ligger en dag längre på lagret 
eller en tjänst som utförs en dag senare leder till att betalning från kund kommer in senare. En 
effektiv och korrekt hantering av en kundorder leder till att kapital frigörs och till nöjdare 
kunder, därmed kan den framtida försäljningen öka. Det finns olika typer av order, 
exempelvis direkt leverans i butiker då kunden tar emot och bekräftar försäljningsordern 
direkt, telefonorder när kunden ringer in en order samt skriftligt order. (Karlsson, 1996) 

Offert     Order Leverans     Fakture-
      ring 

      Förfallo- 
      dag 

        Påminnelser 
        och krav 

      Betalning 

Figur 2.4 Inbetalningsprocessen, (Källa: Karlsson, 1996, s.18) 
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2.2.3 Leverans 
 
Brister i leverans är en av de vanligaste orsakerna till att en kund inte betalar i tid. Det kan  
t ex bero på att leveransen är försenad, det är levererat till fel adress, en leverans av fel 
produkt eller fel kvantitet, skadade varor etcetera. (Karlsson, 1996) Lagrets sammansättning 
och storleken på lagret kan vara av stor betydelse för att kunna leverera snabbt (Bennet, 
1996). En felaktig leverans kan påverka relationen med kunden och därmed den framtida 
försäljningen (Karlsson, 1996). 
 
Dålig leveransuppföljning leder ofta till att kvaliteten på kundfodringar blir sämre. Det blir 
svårt att driva in fodringar, göra bra prognoser och reda ut fel. Det finns två syften med 
leveransuppföljning, dels nöjda kunder samt upptäcka fel och vidta åtgärder innan en fordran 
fallit till betalning. Efter leverans finns det olika sätt för kontroll att levererade produkter 
kommit fram till kunden. Detta kan exempelvis göras via brev, telefon eller fax. Att 
kontrollera levererade produkter kan ha fler fördelar än att bara förebygga fel i leverans. Det 
kan även vara ett sätt att få kunden att förbinda sig ytterligare till det åtagande som gjorts. Det 
blir svårare att returnera varor med olika ursäkter som exempelvis fel, brister och defekter, 
vilka egentligen inte finns. (Hedman, 1991) 
 
2.2.4 Fakturering 
 
Enligt Karlsson, (1996) är fakturans innehåll och utformning av stor betydelse för att snabbt 
få betalt av kunder därför bör en faktura innehålla följande; 
 

• Fakturadatum ska anges tydligt då det är från detta datum som förfallodagen räknas.  
• Fakturanummer ska framgå klart. Det används ofta som referens och underlättar 

kontroll för både företag och kund.  
• Det egna företagets adress, telefonnummer. 
• Kundens namn och ordernummer. 
• Fakturaadress samt leveransadress ifall de är olika, det är viktigt att fakturan skickas 

till rätt adress.  
• Gällande betalningsvillkor och betalningsinstruktioner vart betalningen ska ske, 

exempelvis post- och bankgironummer.  
• Dröjsmålsränta med procentsats samt om eventuell påminnelseavgift tas ut. 
      

 
Fakturering bör aldrig ske före leverans, så att fakturan når kunden före varorna. Detta kan 
irritera kunden och följden kan bli att fakturan läggs åt sidan och blir betald senare. 
Fakturadatum och leveransdatum ska stämma överens samt bör företag fakturera dagligen så 
fakturan når kunden i rätt tid, för att inte förlora i dold kredittid.  Fakturan ska nå kunden så 
fort som möjligt och bör därför postas till kunden senast samma dag som produkterna lämnar 
lagret. (Bennet, 1996; Hedman, 1991; Karlsson, 1996) 
 
2.2.5 Förfallodag 
 
I Sverige är det vanligt att använda sig av 30 dagar netto eller liknande betalningsvillkor. I 
många branscher är det praxis med villkor som 10, 15, 20 dagar netto. (Bennet, 1996) Det är 
viktigt att företag vid beställning och offertgivning av en vara klargör hur betalningsvillkoren 
ska tolkas. Olika företag tolkar betalningsvillkor olika. Det är inte ovanligt att kunder 
använder fakturans ankomstdag som utgångspunkt för betalningsvillkoren. Vill företag inte 
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acceptera detta är det viktigt att klargöra för kunden att leveransdag eller fakturadatum är 
utgångspunkten för bestämmandet av förfallodag. Det enklaste är att ange förfallodatum på 
fakturan. (Bennet, 1996; Larsson, 2000;) Enligt lag i Sverige gäller fakturadatum som 
utgångspunkt för beräkning av förfallodatum om inte något annat har avtalats (Hedman, 1991)  
 
2.2.6 Påminnelser och krav 
 
Det är viktigt att redan i offerten klart ange följderna av att en betalning inte sker i tid 
(Bennet, 1996; Karlsson, 1996). Betalningspåminnelse bör skickas ut löpande 6-8 dagar efter 
förfallodag (Postgirot, 1990). Syftet med påminnelser och krav är att försöka tvinga kunden 
att betala sin fordran. Påminnelseavgiftens funktion är att täcka de extra administrativa 
kostnader som uppstår i samband vid hantering av påminnelsebrev. Enligt räntelagen är det 
tillåtet att debitera 45 kr för det första påminnelsebrevet, men inte för fler påminnelser 
gällande samma faktura. För att företag ska ha laglig rätt att ta ut denna avgift ska det ha 
avtalats redan i offerten om påminnelseavgift. (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) 
 
Dröjsmålsräntenivån måste även vara avtalad mellan parterna, i annat fall gäller räntelagen 
åtta procent över gällande diskonto vilket är vad den lägst bör uppgå till. Den kan även sättas 
högre om det allmänna ränteläget ger skäl till detta. Räntesatsen för dröjsmålsränta bör anges i 
offert, orderbekräftelse, faktura och eventuell påminnelse eller kravbrev. Det är viktigt att 
företag verkligen debiterar påminnelseavgift och dröjsmålsränta för att visa noggrannheten i 
kravrutinerna (Bennet, 1996; Karlsson, 1996)  
 
Kreditprövning bör göras när kredit lämnas till kund. Det är inte bara viktigt att prövning görs 
av nya kunder utan det är även av stor betydelse att det finns rutiner för uppföljning av redan 
befintliga kunder. (Karlsson, 1996) Analyser av de gamla kunderna är viktiga då deras 
situation kan ha förändrats. De stora kundförlusterna görs inte på de nya kunderna utan på de 
gamla. Det är lätt att bli invaggad i falsk säkerhet genom de gamla kundförbindelserna 
eftersom det är lättare att acceptera en gammal kunds betalningsvanor än en ny. Därför är det 
viktigt att kunderna följs upp med jämna mellanrum. (Special publikation, 1986) Det är även 
viktigt att företag har rutiner där leveranser åt företag som ligger efter med betalningar 
stoppas. Att ligga efter med betalningar är ofta ett tecken på att en obeståndssituation ligger 
nära till hands. (Karlsson, 1996) 
 
2.2.7 Betalning 
 
Enligt Cash Management ska företag försöka få in inbetalningar på räntebärande konton så 
fort som möjligt. Dessa konton kan vara av två slag, dels inlåningskonto för överskottsmedel, 
dels kontokrediter. Kontokrediter är främst checkräkningskrediter och postgirokrediter.  Säljer 
företag på kredit där fakturor sändes ut, tjänar de på att försöka styra kundernas betalningar 
direkt till ett räntebärande konto, med t ex girofakturor, OCR-service eller automatisk giro. 
(Karlsson, 1991; Larsson, 2000) 
 
En girofaktura är en betalningsavi och en faktura i ett. När företagets kunder betalar och 
använder avin går pengarna in på bankkontot respektive postgirokontot på bankgirots 
respektive postgirots behandlingsdag. Företag skriver själv kopior av avierna vilket 
underlättar reskontraarbetet. (Larsson, 2000) 
  
Att pricka av flera kundinbetalningar i kundreskontran tar tid och medför administrativa 
kostnader. Ett företag med många fakturor och som har datarutiner kan OCR-service 
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användas som en lösning (OCR = Optisk klartextläsning). Både postgirot och bankgirot har 
OCR-rutiner. OCR-avierna har en optisk maskinläsbar skrift som läses av bankgirot 
respektive postgirot. Bankgirot och postgirot lämnar information om betalningar på datamedia 
eller via telenät som företag kan använda för att pricka av i sin kundreskontra. Därefter sätts 
pengarna in på bank- respektive postgirokontot. (Larsson, 2000)  
 
Vid försäljning då kunden betalar regelbundet, t ex varje månad kan det vara en fördel att 
använda sig av autogiro. Företag kommer överens med sina kunder om att använda sig av 
detta. Autogiro innebär att post- eller bankgirot för över pengarna automatiskt från kundens 
konto till det säljande företagets konto på förfallodagen. Fördelar med detta är att 
betalningarna kommer in på förfallodagen och överskriden kredittid minskar samt att 
påminnelser och krav inte behöver skickas ut. Autogiro är även fördelaktigt för kunder då de 
inte behöver hålla reda på förfallodagar och slipper eventuell dröjsmålsränta för sena 
betalningar. (Karlsson, 1991; Larsson, 2000) 
 
Företag som har kontantförsäljning tjänar ränta på att varje dag sätta in dagskassorna på 
räntebärande konton (Larsson, 2000). Enligt Larsson lämnar inte företag in dagskassan varje 
dag utan väntar i snitt tre dagar på att sätta in pengarna. Som orsak till detta har nämnts 
tidsbrist och att bankerna tagit ut avgifter på dagskasseberäkning.  
 
 
2.3 Leverantörsskulder 
 
Ett företags operativa utbetalningar kan delas upp i; material, tjänster, löner, skatter, sociala 
avgifter och mervärdesskatt (Bennet, 1996). Inköpsflödet blir ofta försummat i Cash 
Management, då det upplevs att kapital inte binds upp och att det inte finns några stora vinster 
att hämta. Leverantörsskulder förser företag med ”gratis” finansiering. Här finns även en risk 
att företag inte utnyttjar Cash Management fullt ut då det inte finns något avkastningskrav på 
detta kapital. (Hedman, 1991) 
 
Ur Cash Management-synpunkt finns det ofta en stor potential till förbättringar med att arbeta 
med leverantörsskulder (Hedman, 1991). Likväl som förbättringar kan göras vid 
inbetalningsflödet kan betydande förbättringar göras vid utbetalningsflödet (Karlsson, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
I ovanstående pil visas de olika stegen i utbetalninsprocessen. Vidare kommer uppsatsen att 
behandla dessa steg mer ingående. 
 
2.3.1 Offert 
 
Vid inköp är offerten av stor betydelse då det är här grunden för affären läggs. Utifrån 
offerten fattar köparen sitt beslut. För att undvika missförstånd är det viktigt att noggrant 
studera villkoren i offerten. Speciellt viktigt är det att gå igenom villkoren som berör 
betalning och leverans. (Karlsson, 1996) 
 

Offert     Order       Leverans       Faktura- 
       hantering 

      Förfallo-
      dag 

      Betalning 

Figur 2.5 Utbetalningsprocessen (Källa: Karlsson, 1996, s. 37)
 



Cash Management 
 

Martinsson - Mattila 12

Riktlinjer bör utarbetas för vilka betalningsvillkor och kredittider som ska eftersträvas vid 
olika typer av inköp. Företag bör alltid sträva efter att få så lång kredittid som möjligt, men 
ändå behålla pris och övriga villkor. Kredittider kortare än 30 dagar ska tas upp till 
omförhandling. Kredittider på 30 dagar bör försöka omvandlas till 45 dagar. Extra viktigt är 
att uppnå fördelaktiga betalningsvillkor med större leverantörer. Stora besparingar kan uppnås 
genom förlängd kredittid.  (Karlsson, 1996) 
 
Kassarabatter är oftast mycket fördelaktigt för köparn. Där det är möjligt bör försök göras för 
att förhandla fram kassarabatter. Det är viktigt att leveransdatum tydligt framgår i offerten. 
Om köparen är beroende av att få en leverans till en viss tidpunkt bör det ha avtalas att 
säljaren blir skyldig att böta om försening uppstår. (Karlsson, 1996) 
 
2.3.2 Order 
 
Kontroll ska finnas att orderbekräftelse överensstämmer med offert. Fakturan till ordern ska 
visa vem i det beställande företaget som lagt ordern. I annat fall är det svårt för 
ekonomiansvariga att veta vem som ska attestera fakturan. Detta kan leda till en sen betalning 
och därmed eventuell dröjsmålsränta. (Karlsson, 1996)  
 
2.3.3 Leverans 
 
Det är viktigt att det finns en effektiv kontroll av levererade varor för att se om dem stämmer 
överens med order och faktura. Samt kontroll av att leveranstidpunkten stämmer överens med 
ordern. (Karlsson, 1996) Har varor levererats för sent kan det orsaka problem för produktion 
och vidare leveranser. Händer detta bör inköparna ta kontakt med leverantören och förhandla 
om ersättning, t ex ett sänkt pris eller förlängd kredittid. Anländer fakturan flera dagar efter 
leveransen riskerar företag att betala fakturan för sent. (Larsson, 2000)  
 
2.3.4 Fakturahantering 
 
När en faktura väl har mottagits är det viktigt att det finns effektiva rutiner för hur fakturan 
ska hanteras. Kontroll bör ske av fakturans villkor så att de stämmer överens med vad som 
tidigare avtalats. (Karlsson, 1996) Det är viktigt att företags attestrutiner fungerar väl. Det 
finns exempel på att dåliga attestrutiner försenar fakturans betalning med en onödig 
dröjsmålskostnad som följd. (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) 
 
2.3.5 Förfallodag 
 
Huvudregeln för utbetalningar är att de ska ske på förfallodagen. En fakturabetalning som 
görs före förfallodagen medför missade ränteinkomster och kan bli dyrt i längden. Betalning 
bör inte heller ske för sent då det kan leda till dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift. 
(Karlsson, 1996) Möjligheten att påverka betalningsdatum för leverantörsfakturor beror på 
vilka avtalade villkor som gjorts med leverantörer (Hedman, 1991). 
 
En väsentlig del av ett företags ekonomiarbete består av bevakning av förfallodagar, 
bokföring och betalning av fakturor, vilket medför administrativa kostnader. Med bra rutiner 
blir arbetet mer effektivt och företag kan vinna ränta. Ett företag som missar betalningar får 
lätt dåligt rykte och kan drabbas av krav- och dröjsmålsräntor vilket riskerar sämre 
inköpsvillkor i framtiden. (Larsson, 2000) 
 



Cash Management 
 

Martinsson - Mattila 13

2.3.6 Betalning 
 
Medan fördröjningar på inflödessidan är negativa och påverkar kapitalbindningen och 
räntekostnader negativt, kan företag utnyttja fördröjningar på utbetalningssidan till sin fördel 
samt ha tillgång till sina pengar längre med positiva effekter på kapitalbindningen och 
räntekostnader. Företag kan vinna mycket på att planera sina inbetalningar så att de möter 
företagets utbetalningar. Som huvudregel gäller att företag ska betala i rätt tid för att slippa 
dröjsmålsränta, eftersom detta är det dyraste finansieringsalternativet. Betalning med check 
som är daterad och utskickad på förfallodagen är den mest effektiva betalningsformen ur Cash 
Management perspektiv. Samtidigt är betalning med check den mest kostsamma ur 
administrativ synpunkt och bör därför bara användas för större belopp. (Bennet, 1996) 
 
När företag betalar fakturor bör de ha kvar pengarna på sitt konto in i det sista för att tjäna 
ränta. Genom att betala en skuld före förfallodag och/eller inte utnyttja det mest effektiva 
betalningssättet får företag ett onödigt kapitalutnyttjande till onödiga ränte- och administrativa 
kostnader. Därför är det viktigt att företag utformar sin utbetalningsrutin så att man har en 
effektiv kontroll över fakturornas förfallodagar etcetera, samt att kredittider och rabatter av 
olika slag utnyttjas optimalt. (Larsson, 2000)  
 
 
2.4 Teoretisk referensram 
 
De delar ur teorin som kommer att användas för vidare arbete behandlar kundfodringar och 
leverantörsskulder. Figur 2.6 är en reviderad version av Karlssons Cash Management-modell 
som togs upp i inledningen av teorikapitlet. Figuren visar de områden vilka kommer att vara 
väsentliga för uppsatsens undersökning. Stegen från kunder respektive leverantörer till 
inbetalningar respektive utbetalningar behandlas. Detta är även den ordningsföljd teorikapitlet 
för kundfodringar och leverantörsskulder har. Med påverkansfaktorer menas de faktorer som 
påverkar små företags effektivitet i Cash Management i enlighet med uppsatsens syfte 
 
Utifrån teorin om kundfodringar och leverantörsskulder har uppsatsen underlag för hur Cash 
Management ska bedrivas optimalt. Teorin anger även olika faktorer som påverkar Cash 
Management och vad som bör tänkas på vid hanteringen av dessa. Utifrån delstegen i 
inbetalningsprocessen och utbetalningsprocessen av Karlsson, (1996) kan utläsas att brister 
finns vid hantering av kundfodringar och leverantörsskulder. Karlsson menar vidare att 
företag inte alltid följer det optimala sättet att arbeta enligt teorin och därför kommer vi, 
författarna, att försöka hitta orsaker till varför det förhåller sig så.  
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Figur 2.6  Teoretisk referensram 
 
 
Den första syftesfrågan kommer att kunna besvaras efter genomförda intervjuer med 
företagen då svaren på frågorna tillsammans med den teoretiska referensramen ger underlag 
för vilka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. Efter att fått 
svar på vilka faktorer som påverkar effektiviteten kommer den andra syftesfrågan, om hur 
dessa faktorer påverkar effektiviteten för de utvalda småföretagen, kunna besvaras med stöd 
av teorin i den teoretiska referensramen. 
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3. METOD 
 
I detta kapitel beskrivs den forskningsansats, undersökningsansats som använts samt de 
metodproblem som uppkommit under arbetets gång.   
 

3.1 Forskningsansats 
 
En undersökning kan vara explorativ, deskriptiv och förklarande (Yin, 1989). Explorativa 
undersökningar har till syfte att utforska. Det gäller att hämta in så mycket information som 
möjligt om ett bestämt problemområde. Explorativa undersökningar genomförs när ett 
problemområde inte är tillräckligt känt eller om det finns brister i tillgänglig kunskap. 
Deskriptiva undersökningar syftar till att beskriva. De beskrivningar som forskaren gör är 
olika fenomen i vår värld t ex individer, situationer eller skeenden. Förklarande studier har till 
syfte att få fram kunskap som är förklarande, utifrån teorier och den mängd kunskap som 
redan har erhållits.  (Patel & Tebelius, 1987) 
 
Syftet med denna uppsats indikerar på att denna uppsats främst är explorativ, men även 
deskriptiv och förklarande. Undersökningen är explorativ då syftet med uppsatsen är att 
undersöka vilka faktorer som kan hindra små företag från att bedriva ett effektivt Cash 
Management. Avsikten är även att beskriva undersökningsområdet och dra slutsatser av det 
data som samlats in, vilket gör uppsatsen deskriptiv. Slutligen ska syftesfrågorna besvaras i 
det sista kapitlet vilket även gör uppsatsen förklarande.  
 
3.1.1 Induktion/deduktion 
 
Induktion innebär att man utgår från datainsamling och ur detta material försöker dra mer 
generella och teoretiska slutsatser (Wallén, 1996). När en deduktiv ansats används utgår man 
från teorier och utformar hypoteser som testas i verkligheten vilket sedan leder fram till ett 
resultat (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997). 
 
I uppsatsen används befintlig teori som sedan testats ute i verkligheten. Då intervjuguiden 
(Bilaga 1) är byggd utifrån uppsatsens teoretiska referensram leder detta till en deduktiv 
ansats.   
 
3.1.2 Kvalitativ/kvantitativ 
 
En forskningsansats är ofta antingen kvalitativ eller kvantitativ (Patel & Tebelius, 1987). 
Kvalitativa metoder innebär att metoden primärt har ett upptäckande och förstående syfte 
(Holme & Solvang, 1997; Patel & Tebelius, 1987). Med en kvantitativ metod söker man efter 
kunskap som kan mäta, beskriva och förklara verkligheten (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Som resultat av dessa förklaringar kan fastställas att uppsatsens undersökning är kvalitativ. 
Resultatet kommer att leda fram till svar som inte kan kvantifieras eller mätas i siffror. 
Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva, men även att hitta så 
detaljerad information som möjligt passar en kvalitativ undersökningsmetod bäst. 
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3.2 Undersökningsansats 
 
Enligt Eriksson & Wiederheim-Paul, (1997) ger fallstudier en djupare och mer detaljerad 
kunskap av valda undersökningsobjekt. Fallstudier karaktäriseras av att få objekt i en mängd 
avseenden undersöks och att de ger verklighetsnära beskrivningar (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 1997).  Mestadels är fallstudier att föredra när frågor som undersöks innehåller 
begreppen ”hur” och ”varför” (Yin, 1989). 
 
Eftersom få undersökningsobjekt utsågs och en djup och detaljerad kunskap eftersöktes valdes 
fallstudier som undersökningsansats.   

3.2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes på Luleå Tekniska Universitets biblioteks hemsida. 
Sökrutinerna Lucia och Libris användes. Sökorden var Cash Management, likvida medel och 
små företag. Artiklar söktes via Internetsidan Emerald med sökord; liquidity, Cash 
Management och small Firms/Company. Därefter valdes de källor ut som ansågs relevanta för 
uppsatsen. 

3.2.2 Val av företag  
 
Vid val av fallstudieföretag söktes efter tillverkande små företag i verkstadsbranschen, med 
10-49 anställda, belägna i Norrbotten. Internetsökbasen som användes var Företagsfakta. 
Tillverkande företag valdes med anledning av att företagen får betalt och betalar med hjälp av 
fakturor och har därmed en kredittid.  Orsaken till en specifik bransch och geografisk 
placering är för att kunna se likheter och skillnader lättare. Verkstadsbranschen var intressant 
då det ofta förekommer att en stor kund anlitar en liten leverantör och tvärtom. Stora företag 
har mer makt och kan påverka mindre företag i stor grad. Detta var av intresse då uppsatsen 
syftar till att hitta faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management.  
 
Tre företag valdes för att lättare kunna jämföra och upptäcka likheter och skillnader dem 
emellan. Det hade varit intressant att undersöka fler företag, men med tanke på 
tidsbegränsningen var tre företag ett rimligt antal. Efter att ha hittat ett antal företag som 
stämde in på önskad beskrivning besöktes företagens hemsidor. På hemsidorna fanns mer 
information om företagen som gjorde att de kunde knytas till samma bransch samt 
information om telefonnummer till de personer som ansågs lämpliga för intervjuer. Första 
kontakten gjordes per telefon då företagens ekonomiansvariga kontaktades för att se om det 
fanns något intresse att medverka i undersökningen. De tre första företagen som kontaktades 
var intresserade att ställa upp. Att intressera potentiella respondenter var alltså ingen 
svårighet, däremot valde respondenterna att vara anonyma som företag.  
 
Intervjuerna gjordes på företagen Alpha, Beta och Gamma. Företaget Alphas respondent som 
är både VD och ekonomiansvarig intervjuades klockan 16:00 den 5 maj 2003. Betas 
ekonomiansvarige deltog i intervjun den 6 maj 2003 klockan 10:00. Respondenten för 
Gamma som arbetar som ekonomiansvarig medverkade i intervjun klockan 9:30 den 15 maj 
2003. 
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3.2.3 Datainsamling 
 
Intervjuer sker mestadels öppet dvs. forskaren kan fråga respondenten angående fakta såväl 
som respondentens åsikter inom ett område. De kan även vara fokuserade då respondenten 
blir intervjuad under en kort tid, exempelvis en timme. Intervjun har då strukturerade frågor 
som bygger på ett frågeformulär. (Yin, 1989) Genom att göra telefonintervjuer kan den som 
intervjuar ställa komplexa frågor och förklara oklarheter vid frågorna, däremot är tiden ofta 
begränsad (Patel & Davidson, 1994). Enligt Eriksson & Wiederheim-Paul, (1997) är fördelen 
med telefonintervjuer att de går snabbt att genomföra och det är lätt att ställa följdfrågor. Som 
nackdel kännetecknas att det kan vara svårt att ställa allt för komplicerade och känsliga frågor  
 
En fokuserad intervju gjordes då en intervjuguide, vilken var utvecklad utifrån den teoretiska 
referensramen, användes som ett underlag till frågorna under intervjun. Anledningen till att 
göra telefonintervjuer var tidsbegränsningen och det långa avståndet till respondenterna samt 
att frågorna var komplexa med öppna svar som ledde till följdfrågor. Genom att göra 
telefonintervjuer kunde också frågor förklaras så att de blev mer klara för respondenten samt 
möjliggjorde det att få detaljerade svar på en begränsad tid (30-40 minuter). 
Telefonintervjuerna försäkrade också att respondenten förstod frågorna på ett sätt som inte 
hade varit möjligt om en konversation inte ägt rum.  
 
Efter första telefonkontakten skickades frågorna ut via e-post för att respondenten skulle ha 
tid att förbereda sig och plocka fram eventuell information till intervjun. Därefter kontaktades 
de aktuella respondenterna igen för att bestämma en tid för intervju. Vid tillfället för intervjun 
användes högtalartelefon.  Intervjuerna tog mellan 30 – 40 minuter. Under arbetets gång har 
det funnits möjlighet att kontakta respondenten vid eventuella funderingar. 
 
3.2.4 Analys av data 
 
Enligt Miles & Huberman, (1994) är kvalitativ dataanalys fokuserad på data i form av ord och 
analysen består av tre sammanhängande delar av aktiviteter. 
 

• Reducering av data är processen där urval, fokusering, förenklande, urskiljande och 
omvandling av data sker. Syftet är att organisera data så att slutsatser kan dras och 
styrkas. 

• Presentera data. Den reducerade data ska på ett organiserat och komprimerat sätt 
visas så att slutsatser lätt kan dras.  

• Slutsatser. Avgöra vad saker betyder – notera regelbundenhet, mönster, förklaringar, 
möjliga sammanställningar och förslag. 

 
Dessa aktiviteter är vad analysen i denna uppsats baserats på. Insamlad data reducerades och 
förenklades. Detta gjordes för varje enskilt företag för att sedan jämföra 
företagsinformationen som erhållits, med teorin. Därefter jämfördes företagen med varandra 
med en förklarande text samt med en figur. Efter reduceringen av data och jämförelsen mellan 
företagen gjorts drogs slutsatser för varje forskningsfråga för att nå uppsatsens syfte.  
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3.3 Metodproblem 
 
Två viktiga mått för att veta om en mätning eller observation har lyckats är reliabilitet och 
validitet (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997). 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge trovärdiga och stabila utslag, det ska inte 
påverkas av tillfälligheter (Eriksson & Wiederheim-Paul, 1997). Detta innebär att 
undersökningen ska kunna upprepas i en annan studie och ge ett likvärdigt resultat om samma 
metod används. Svårigheter föreligger att uppnå en hög reliabilitet vid en kvalitativ fallstudie 
eftersom resultaten påverkas av föränderliga mänskliga beteenden och tolkningar. (Holme & 
Solvang, 1997)  
 
Validitet innebär ett mätinstruments förmåga att mäta det man avser att mäta (Eriksson & 
Wiederheim-Paul, 1997). Validitet består av inre validitet, som handlar om kopplingen som 
finns mellan teori och empiri och yttre validitet, som handlar om hela studiens förankring i en 
vidare ram. För att nå hög inre validitet är det viktigt att använda rätt mätinstrument och ställa 
frågor till rätt person. Vid kvalitativa studier är det relativt sett lättare att uppnå en hög inre 
validitet jämfört med vid kvantitativa studier. Detta beror på att forskaren vid en kvalitativ 
studie verkar nära den empiriska verkligheten som undersöks. (Svenning, 1999)  
 
Intervjuguiden har testats på två personer med bred kunskap inom ämnesområdet. Testet 
gjordes för att se om frågorna var lätta att förstå och inte gick att misstolkas.  
 
Intervjuerna gjordes med personer vilka var väl insatta på aktuellt område för att undvika 
felkällor. Alla tre intervjuer gjordes med ekonomiansvariga. Respondenten för Alpha är 
dessutom VD, vilket kan ha påverkat svaren. Som VD har man ofta en vidare syn över 
företaget. Eftersom respondenterna valt att ställa upp anonymt med företaget kan man anta att 
vissa frågor är av en känslig karaktär. Vid känsliga frågor kanske respondenten anpassar vissa 
svar för att skydda företagen. Detta kan ha inträffat trots anonymiteten. Enligt Eriksson & 
Wiederheim-Paul, (1997) kan mätfel uppstå i form av respondentfel där den som svarar inte 
kan eller vill ge riktiga svar. Efter sammanställningen av intervjuerna skickades materialet till 
respondenterna så att de kunde kontrollera att svaren uppfattats korrekt.  
 
Vanliga förekommande fel är att intervjufrågor är för långa eller ledande (Patel & Tebelius, 
1987). Frågorna som ställdes kan ha varit felformulerade eller ledande och påverkat 
respondentens svar. Ett försök till att minimera problemen har skett genom att undvika 
ledande frågor samt låtit respondenterna utveckla svaren på egen hand. Däremot kan vissa 
följdfrågor som dykt upp under intervjun oavsiktligt blivit ledande. För att inte påverka 
respondenternas svar nämndes aldrig begreppet Cash Management och inte heller syftet med 
uppsatsen. 
 
Intervjuer måste registreras genom ljudupptagningar, bildinspelningar eller noggranna 
anteckningar. Detta för att det ska vara möjligt att för andra forskare att gå igenom 
grundmaterialet och se om slutsatser och generaliseringar håller. (Eriksson & Wiederheim-
Paul, 1997) Det är praktiskt att banda intervjuer om det sker utan att störa samtalet (Wallén,  
1996). 
 
Intervjuerna spelades inte in på band, detta kan vara negativt då det inte gått att lyssna 
upprepade gånger på svaren. Valet gjordes för att få respondenten att svara så ärligt som 
möjligt på frågorna. En inspelning ansågs kunna störa samtalet i bemärkelse att respondenten 
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blir mer ”försiktig” i hur svaren lämnas då vissa frågor var av känslig karaktär. Däremot har 
högtalartelefon använts så att båda författarna under intervjuns gång kunnat anteckna svaren. 
Respondenterna har även fått se de nedskrivna svaren och haft möjlighet att korrigera och 
komplettera dem.  
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4. FÖRETAGSINFORMATION 

Kapitlet inleds med en kort bakgrund, sedan redovisas informationen som erhölls av 
företagen Alpha, Beta och Gamma. Information om kunder kommer först, därefter 
information  om leverantörer för respektive företag.   
 
4.1 Bakgrund 
 
Utifrån den teoretiska referensramen utformades frågorna till intervjuguiden (Bilaga 1). Detta 
kapitel följer samma rubriker som användes i intervjuguiden. Rubrikerna i intervjuguiden är 
kopplade till den teoretiska referensramen enligt följande; rutiner & avtal för kunder samt 
betalningar från kunder är kopplade till kundfodringar. Rutiner & avtal mot leverantörer samt 
betalning till leverantörer är kopplade till leverantörsskulder. Rubrikerna kunder, leverantörer 
och övergripande frågor ger en helhetsbild av företaget.  
 
I undersökningen har utvalda företag valt att vara anonyma och därför kommer de att kallas 
för Alpha, Beta och Gamma.  
 
4.2 Företaget Alpha 
 
4.2.1 Kunder 
 
Alpha har 15 anställda och företaget är ett aktiebolag med två delägare. Respondenten är en 
av delägarna och VD för företaget. Arbetsuppgifterna respondenten ansvarar för är personal 
och ekonomi. Tillsammans med den andra delägaren delas ansvaret för produktion och 
marknad. Vidare har respondenten kontakterna ut mot kunder men sköter däremot inte 
huvudkontakten med leverantörer. Alpha omsätter ungefär 10 miljoner kronor per år och 
räknar med en ökning om 20 procent den närmaste perioden. 
 
Respondenten säger att kundunderlaget ser relativt bra ut, ”det kunde ha varit bättre eller 
sämre”. Kunderna finns i hela landet och antalet uppgår till cirka 30 stycken varav 5-10 är 
stora kunder. Beloppen kunder handlar för skiljer sig mycket åt. Det kan röra sig från några 
tusenlappar till en halv miljon. Trots att de stora kunderna står för cirka 70 procent av köpen 
påpekar respondenten att de små kunderna är viktiga. Alpha producerar varor direkt mot order 
men håller vissa reservdelar i lager som är riktade till specifika kunder som beställer av 
produkten med jämna mellanrum. All försäljning sker via faktura.  
 
4.2.2 Rutiner och avtal för kunder 
 
Alpha har betalningsvillkoret 30 dagar mot alla kunder oavsett storlek på kund eller order. 
Detta är något företaget håller hårt på. Det framgår på Alphas fakturor att det vill ha betalt 30 
dagar från faktura datum. Dröjsmålsräntan är satt till 16 procent och företaget tar inte ut 
någon påminnelseavgift och har inga kundrabatter. Företaget hanterar alla kunder på samma 
sätt och detta är enligt respondenten är detta mycket viktigt. Det har dock hänt att Alpha varit 
medveten om att kunder inte har haft så god likviditet. Respondenten berättar att vid dessa 
situationer är de ärliga och talar om för kunden att de är medvetna om situationen och 
erbjuder dem att dela upp sina beställningar. Detta för att undvika kundförlust. Enligt 
respondenten är det alltid viktigt att försöka behålla sina kunder då det är betydligt dyrare att 
skaffa en ny kund än att behålla en gammal. 
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När en kund vill beställa produkter från Alpha börjar processen med att kunden sänder en 
förfrågan till Alpha innehållande frågor om pris och leveranstid. Respondenten tar omedelbart 
hand om förfrågan och räknar på jobbet direkt. Riktigt stora förfrågningar kräver självklart 
mer tid men tas om hand så snabbt som möjligt. Detta arbete har en hög prioritet för Alpha. 
Därefter ringer eller skickas en offert tillbaka till kunden. I offerten framgår vilka 
betalningsvillkor företaget har. Om kunden godtar offerten skickar de en order. Alpha är 
mycket noga med att leveranserna skickas i tid. Fakturan skickas ut samma dag som 
leveransen av varorna. Någon uppföljning av levererade varor har inte Alpha. Kunden hör av 
sig om något blivit fel. Om varor som skickats är felaktiga får kunden returnera dessa varor, 
detta för att det inte ska finnas möjlighet för kunden att ”bluffa”. Kunden får rätt varor 
skickad till sig så fort som möjligt, ibland kompenseras de med extra produkter. Enligt 
respondenten uppstår sällan fel och kunder behandlas inte olika. Vissa stora kunder kan få 
mängdrabatter när de beställer mycket varor.  
 
4.2.3 Betalning från kunder 
 
En gång i veckan drar företaget ut en kundreskontra ur bokföringssystemet för att kunna 
kontroller att fodringarna betalas i tid. Enligt respondenten betalar ungefär 50 procent av 
kunderna på sista dagen för betalning, resterande kunder dröjer med betalningen 2-3 dagar. 
Några få procent drar med betalning längre än så. Respondenten säger att företaget i princip 
aldrig fakturera ut dröjsmålsränta. Att kunder dröjer med sina betalningar tror respondenten 
beror på brist i likviditeten eller att en faktura kommit bort. Det kan även bero på att räkningar 
betalas en gång i veckan vilket medför att den ibland blir några dagar sen, vissa kunder 
kanske inte heller är så noggranna med att betala i tid. Ibland ringer kunder och frågar om det 
går bra att betalningen dröjer, vilket Alpha då inte tycker är ett problem eftersom kunden har 
hört av sig angående detta i förväg. Att hålla en god relation med sina kunder är viktigare än 
allt annat enligt respondenten. Företaget använder sig inte av e-post och sällan av fax när det 
gäller kontakten med kunder. Respondenten tycker att brev och telefonsamtal känns mer 
seriöst.  
 
Om en fordran inte har betalats efter cirka 10 dagar efter sista betalningsdag ringer Alpha upp 
kunden och frågar om det uppstått något problem. Det har inträffat att kunder berättat att de 
inte kan betala. Respondenten gör då tillsammans med kunden upp en betalningsplan som 
möjliggör att kunden kan betala, om än sent. Detta gör Alpha för att kunden, när det väl 
vänder ekonomiskt inte känner någon skam i att beställa från Alpha igen. Om det visar sig att 
samma kund ofta släpar med sina betalningar händer det att Alpha väljer att ta ut ett förskott 
på betalningen från dessa kunder. Denna behandling skiljer sig inte beroende på kund, alla 
behandlas lika oavsett om det är en liten eller stor kund som släpar med betalning säger 
respondenten. Respondenten menar att de goda relationerna företaget har till sina kunder gör 
det lätt att vara ärliga mot varandra. Påminnelser skickas sällan ut och för räntefakturor gäller 
detsamma. Enligt respondenten retar detta bara kunden. Det är bättre att föra en dialog.  
 
Alpha styr in sina inbetalningar mot checkkrediten. Kunden kan betala in mot både postgiro 
och bankgiro. Från postgirot styrs pengarna en gång i veckan mot checkkrediten, bankgiro 
överförs automatiskt till checkkrediten.  
 
När en ny kund lägger in en order kontrolleras inte kreditvärdigheten speciellt ofta. I de fall en 
kontroll görs sker det ofta informellt via kontakter. I vissa fall genomförs det formellt via en 
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tjänst företaget har. Gamla kunder kontrolleras aldrig. Undantag kan vara om det blir ett 
ägarbyte hos kunden då kan en kontroll bli aktuell. 
 
4.2.4 Leverantörer 
 
Alpha har ett 50-tal leverantörer. Enligt respondenten behövs detta stora antal då företaget 
behöver diverse olika material. En av Alphas leverantörer är betydligt större än de andra, det 
beror på att leverantören inte har så många konkurrenter. Valet av leverantör är viktigt. 
Respondenter säger att säkerhet och leveranstid är mycket viktiga faktorer vid val av 
leverantör men att det är lika viktig med relationer och priser. Med säkerhet menar 
respondenten att leverantören håller vad den lovat. All betalning till leverantören sker via 
faktura. Den största leverantören är enligt respondenten så klart den viktigaste också.  
 
4.2.5 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
Förloppet för hur en leverans går till är enligt följande; först skickar eller ringar Alpha in en 
förfrågan till olika leverantörer. Leverantörerna skickar en offert. En skriftlig order skickas 
via fax från Alpha. När varorna kommer matas dem in i lagret. Fakturan kommer ofta några 
dagar före leverans. Alpha kollar så att priserna på ordern stämmer överens med priserna på 
fakturan. Alpha har 30 dagars kredit gentemot alla leverantörer och det är även den tiden 
företaget eftersträvar. Vill någon leverantör korta ner kredittiden byter de heller leverantör än 
att gå med på detta. Alpha försöker inte påverka leverantörer för att få en ännu längre 
kredittid, respondenten säger att det är allmänt vedertaget att betala efter 30 dagar. Det 
framgår ofta på leverantörsfakturorna vilken dag fakturan förfaller till betalning. I de fall det 
enbart står 30 dagar netto utgår Alpha från fakturadatumet. 
 
4.2.6 Betalning till leverantörer 
 
Någon enstaka gång flyttas betalningen av leverantörsfakturor ett par dagar framåt, enligt 
respondenten kan väntan på någon stor inbetalning vara orsaken till detta. 
Leverantörsfakturorna ligger för bevakning och betalas samma dag som de förfaller. Eftersom 
relationerna är viktiga för Alpha är det viktig att betala i tid. Om en leverans på något sätt 
visar sig vara felaktig är Alpha angelägna om att leverantören åtgärdar felet. Annan 
kompensation än att fel åtgärdas kräver inte Alpha av sina leverantörer, respondenten säger att 
det är viktigt att samarbeta för att nå bästa lösning. Vid försenade leveranser kräver inte Alpha 
någon kompensation av sin leverantör. Det viktigaste är att Alpha inte blir sena i sina 
leveranser till sina kunder. 
 
4.2.7 Övergripande  
 
De vanligaste problemen gällande leverantörer och kunder är att transportfirmorna inte håller 
vad de lovat och är sena med leveranserna. Problem kan även förekomma med leverantörer 
med liten konkurrens, där leveranstiderna kan bli långa. Detta beror på att det då inte finns så 
stor möjlighet att välja ett företag med kortare leveranstid. Trots att företaget är rätt så ungt 
tycker respondenten att administrationen fungerar bra. Det är betydelsefullt att den är säker 
och att det krävs en så liten insats som möjligt. Det ska vara ordning och reda enligt 
respondenten. Det krävs ingen större resurs för att ha ordning och reda men det är livsviktigt 
för att kunna ha fullständig kontroll. Bluffakturor som cirkulerar idag ska exempelvis inte ta 
sig igenom systemet och bli betalda.  
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4.3 Företaget Beta  
 
4.3.1 Kunder 
 
Beta har i dagsläget 34 anställda. Antalet arbetare är säsongsbetonat och kan ligga upp emot 
60 stycken. För tillfället omsätter Beta mindre än vanligt och har färre antal anställda än vad 
företaget normalt har den här tiden på året. Omsättningen varierar mellan 35 och 60 miljoner 
kronor, beroende på hur mycket jobb företaget har. Normala år ligger omsättningen runt 40 
miljoner kronor. Årets omsättning beräknas till cirka 36 miljoner kronor. Företaget är ett 
aktiebolag med endast en ägare. Ägaren sitter även som VD i företaget. Respondenten sköter 
ekonomi och administration i företaget som innefattar allt som rör ekonomi bl. a löpande 
bokföring , inbetalningar och löner.   
 
Beta har enligt register ett kundunderlag på 288 kunder. Cirka 200 av dessa är återkommande 
kunder. Ett 20-tal av kunderna är stora kunder dvs. de köper för stora belopp. Företaget har 
inget lager med färdigtillverkade produkter utan tillverkar på kundens beställning. 100 
procent av Betas försäljning sker via faktura. 
 
4.3.2 Rutiner och avtal för kunder 
 
Företagets avtalade betalningsvillkor är 30 dagar netto mot alla kunder. På fakturan som 
skickas till kunden står det utskrivet att betalning skall ske inom 30 dagar. Dröjsmålsräntan 
ligger på 18 procent, enligt respondenten är detta vad företaget försöker få kunderna att 
betala. Beta använder sig inte av någon faktureringsavgift, påminnelseavgift eller av 
kassarabatter. Företaget fakturerar ofta i samband med leveransen. När det rör sig om mycket 
stora belopp och en order som kräver lång tid att färdigställa delfaktureras kunden. 
Respondenten berättade att företaget inte kan vänta med att fakturera tills jobbet färdiggjorts 
eftersom det är svårt att ligga ute med allt för stora belopp under lång tid. Det har avtalats med 
kunden innan om procentsats för delfaktureringen. Processen för att ett jobb ska påbörjas 
börjar med att Beta får en offertförfrågan från en kund. Beta räknar sedan på förfrågningen för 
att se vilket pris som ska sättas för jobbet, det kan ta mellan en timma upp till flera dagars 
jobb att räkna på en offert beroende på hur stor den är. Om företaget får jobbet skickar kunden 
in en order och därefter skickas en orderbekräftelse till kunden. Många av avtalen sker 
informellt över telefon. Respondenten ansåg att det förekom för mycket informella avtal med 
kunder.  
 
Efter leverans sker ingen uppföljning av att leveransen är korrekt. Kunder hör av sig om något 
fel uppstått. Vid leverans är det ofta någon från företaget som åker ut samtidigt för att montera 
levererade produkter. Blir det skador vid transport kompenseras kunden i form av pengar. 
Detta så att kunden själv kan åtgärda felen. Vid felaktiga levererade produkter skickar 
företaget ut nya produkter. Enligt respondenten förekommer det mycket sällan att fel 
produkter levereras.  
 
4.3.3 Betalning från kunder 
 
Respondenten berättar att hon en gång i veckan går igenom fakturor för att se om eventuella 
påminnelser behöver skickas ut. I stort sett är företagets kunder duktiga på att betala i tid, men 
enligt respondenten finns det alltid dem som drar över tiden. Betalningar brukar inte vara 
senare än att de kommer in inom 35-40 dagar. Respondenten berättar att det generellt är de 
stora kunderna som är sämre på att betala i tid. Orsaken till detta tror respondenten beror på 
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deras rutiner då fakturan ska passera många personer. Ibland vet kunden inte riktigt själva vart 
fakturan befinner sig. En annan orsak enligt respondenten till de sena betalningarna är att 
större företag räknar med postgången på 3 dagar i deras kredittid och därmed blir deras 
kredittid 33 dagar. Om mindre företag är sena med sina betalningar tror respondenten att det 
beror på likviditetsbrist, tänkbart kan vara att de inte själva fått betalt för en stor kundfordran, 
en situation som även kan uppstå för Beta. I stort är det svårare att få in pengar från mindre 
företag, medan de större alltid betalar. Har en faktura kommit in för sent skickar företaget ut 
en räntefaktura. Detta är något som företaget på senare tid har börjat göra och det har enligt 
respondenten lett till att det är färre kunder som betalar för sent. Generellt är kunderna bra på 
att betala i tid. Kundförlusterna är mycket små. 
 
Hanteringen vid en sen inbetalning skiljer sig inte beroende på kund. Har en betalning inte 
kommit in i tid brukar den person som är ansvarig för försäljningen av ordern ringa till 
kunden för att snabba på deras inbetalning. Enligt respondenten har det bättre effekt än att 
som hon uttryckte sig ”en gnällig kontorist” ringer. Kunden betalar in på post- eller 
bankgirokonto och pengarna hamnar sedan i checkkrediten. Företaget använder sig inte av 
autogiro gentemot sina kunder.  
 
Beta kontrollerar inte speciellt ofta kreditvärdigheten på nya kunder. Företaget har en 
kreditupplysningstjänst som de kan använda sig av om de önskar. Respondenten berättar att 
det oftast går att lita på kunden samt att det ofta är en kund företaget haft sedan tidigare. 
Gamla kunders kreditvärdighet kontrolleras aldrig.  
 
4.3.4 Leverantörer 
 
Beta har 540 leverantörer enligt register. Per år använder företaget cirka 300 leverantörer, de 
flesta av dem är små. De största inköpen görs hos 4-5 stora leverantörer där Beta köper in 
viktigt material för dess tillverkning. Vid val av leverantör spelar närheten stor roll. Företaget 
beställer inte från södra Sverige när det gäller mindre inköp. De är viktigt att de kan ringa upp 
en leverantör som snabbt levererar varorna. Respondenten upplever att Beta har bra relationer 
med sina leverantörer. Priset spelar också roll i valet av leverantör men närhet och leveranstid 
är viktigare. De viktigaste leverantörerna är de stora som levererar grundmaterialet, de finns i 
en bransch som inte är speciellt konkurrensutsatt. 
 
All betalning av leverans sker via faktura. När företaget ska välja leverantör skickas en 
förfrågan ut till ett antal leverantörer. Sedan väljs leverantör ut beroende på vad Beta är ute 
efter, exempelvis snabbaste leveransen eller bästa priset. Till lokala små företag ringer Beta in 
sin leverans. Fakturan brukar anlända samma dag som leveransen av varor. Respondenten 
berättar att företaget är stenhårda med att kontrollera att fakturan stämmer överens med 
levererade varor. Den som tar emot varorna måste fylla i en följesedel som sedan prickas av 
mot fakturan.  
 
4.3.5 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
Beta betalar alla sina fakturor efter 30 dagar, även om det står att betalning skall ske inom 10 
dagar. Respondenten säger vidare att leverantörerna inte reagerar på detta och då ser hon det 
som ett tyst avtal att detta accepteras. 30 dagar är det antal dagar som eftersträvas att få betala 
enligt. För att undvika likviditetsbrist kan Beta ibland försöka få längre tid på sig från någon 
leverantör, om stora inköp gjorts till en stor order och de har mycket jobb på gång. Detta 
händer dock inte ofta. 
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4.3.6 Betalning till leverantörer 
 
Ingen av leverantörerna använder sig av kassarabatter. På fakturorna står det 30 dagar från 
fakturadag eller så är det färdigt uträknat när betalning skall vara leverantören tillhanda. 
Leverantörsfakturorna attesteras och sedan sker betalning via LB rutin där betalningar 
registreras och skickas direkt till bankgiro som bevakar betalningsdagen. Fakturorna betalas 
efter 30 dagar från leveransdatum. Får företaget en faktura en vecka före leverans av varor då 
får leverantören även vänta en vecka på betalningen. Vid sena leveranser vill företaget ha 
längre betalningsvillkor. Respondenten säger att det nästan aldrig händer att det blir fel varor 
vid leverans, men händer det skickas det bara upp nya varor.  

4.3.7 Övergripande  
 
Det vanligaste förekommande problemet med leverantörer är att de är dåliga på att skicka 
följesedel ihop med varorna. Beta tar därför inte emot varor om det inte bifogats någon 
följesedel på grund av de problem som uppstått. Detta har lett till att leverantörerna har blivit 
bättre på att skicka med följesedel. Förbättringar har skett i det administrativa arbetet de 
senaste åren och det fungerar bra. ”Det rullar på” som respondenten uttryckte sig.  
 
 
4.4 Företaget Gamma 
 
4.4.1 Kunder 
 
Gamma har för närvarande 29 anställda i företaget och omsatte i fjol cirka 14 miljoner kronor 
vilket är lågt, normal år omsätter Gamma cirka 17-18 miljoner kronor. Företaget är ett 
aktiebolag med en delägare som även sitter som VD. Respondenten är ekonomiansvarig och 
har hand om företagets ekonomi och personalens löner. 
 
Gamma har ett bra kundunderlag. Underlaget i Norrbotten är inte så stort men i hela landet är 
det bra enligt respondenten. Företaget har cirka 70-80 kunder varav återkommande kunder 
uppskattas till 40-50 stycken. Enligt respondenten är ungefär 60 procent av företagets kunder 
stora kunder, med stora menar respondenten kunder där ordern uppgår till mer än 100 000 kr. 
All försäljning sker via faktura.  
 
4.4.2 Rutiner och avtal för kunder 
 
Företagets avtalade betalningsvillkor med kunder är 30 dagars kredittid. Kredittiden skiljer sig 
något åt beroende på kund. Enstaka större kunder nöjer sig inte med 30 dagar utan kräver 75 
dagar. Respondenten berättar att företaget tvingas acceptera detta om de vill ha kvar dem som 
kunder. Den vanligaste kredittiden är dock 30 dagar. Att bevilja företag 75 dagars 
betalningstid är något som har införts nyligen i företaget. Enligt respondenten ska företaget 
börja ta ut någon typ av ersättning för detta då de måste vänta på en fordran så pass länge. 
Dröjsmålsräntan ligger på 12 procent. Gamma debiterar även en kravavgift på 45 kr vid sena 
inbetalningar. Betalar en kund för sent förändrar inte det de framtida avtalade 
betalningsvillkoren med kunden.  
 
På Gammas fakturor som skickas till kunder finns det med information om att betalning skall 
ske inom 30 dagar och även slutdatum för betalning. När en kund vill ha ett jobb utfört av 



Företagsinformation 

Martinsson - Mattila 26

Gamma kontaktar kunden företaget oftast genom en offertförfrågan. Därefter räknar en säljare 
ut ett pris till kunden och skickar ut ett anbud. Därefter kommer en order förutsatt att kunden 
accepterat anbudet. Kunderna vill för det mesta ha ett ordererkännande. Vid större jobb tar 
Gamma ut ett förskott. Vid jobb med fast pris skickas fakturan i samband med leveransen i 
annat fall lite senare. Efter leverans brukar Gamma höra av sig till en del kunden för att se att 
varorna kommit fram. Kunderna kontaktar Gamma om något fel uppstått. Har det uppstått fel 
i leveransen åtgärdar Gamma detta. Ersättning sker inte i form av pengar. Det uppstår sällan 
fel då varorna är producerade specifikt för kunden. Hanteringen vid fel skiljer sig inte åt 
beroende på kund. Gamma tillverkar varor efter kundernas förfrågan. 
 
4.4.3 Betalning från kunder 
 
För att ha kontroll på att fodringar betalas i tid används en likviditetsrapport där det löpande 
läggs in när kunder förväntas ha betalat in sin fordran. Respondenten säger att företaget 
brukar räkna med förfallodatum plus två dagar. En stor del av företagets kundfakturor betalas 
2-3 dagar efter förfallodag, cirka 20 procent av fodringarna betalas på förfallodagen. Enligt 
respondenten kan detta bero på bankens tid att förmedla pengarna och att det vid stora belopp 
går att tjäna en del på att betalar ett par dagar sent. 
 
Om en faktura inte har betalats en vecka efter förfallodag skickar Gamma ut ett 
påminnelsekrav oberoende på vem kunden är. Räntefakturor skickas även ut till kunder som 
ständigt betalar för sent. Enligt respondenten görs ett övervägande med räntefakturor, 
företaget är inte lika hårda med att skicka ut räntefakturor om det bara är en engångsföreteelse 
att betalningen kommer in sent. Gamma styr sina kundinbetalningar till ett 
checkräkningskonto och använder sig inte av autogiro eller kassarabatter. Kunderna kan 
betala via postgiro eller bankgiro. Företaget kontrollerar inte kreditvärdigheten på gamla 
kunder. Nya kunder kollas sällan upp då företagets kunder ofta är relativt stora, är det någon 
helt okänd kund som dyker upp händer det att det kreditkontrolleras.  
 
4.4.4 Leverantörer 
 
Företag Gamma har cirka 20-30 stycken större leverantörer och ungefär lika många små 
leverantörer. När företaget väljer leverantör spelar priset, leveranstider och leveranssäkerheten 
stor roll. Avståndet till leverantören har ingen större betydelse. Mindre saker handlas lokalt av 
en och samma leverantör som snabbt kan leverera och som man vet är bra att anlita. All 
betalning till leverantörer sker via faktura. Det finns leverantörer som är viktigare än andra 
men ingen de inte skulle klara sig utan. Att vissa leverantörer är viktigare beror på att de är en 
av få på marknaden som håller de produkter Gamma behöver.  
 
4.4.5 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
När Gamma vill beställa produkter börjar processen med att inköpsansvarig skickar ut en 
förfrågan till några leverantörer som de tror kan leverera det som behövs. Därefter görs en 
beställning. Vid ankomsten av de beställda produkterna sker en mottagningskontroll där 
varorna jämförs mot ordern. Kontroll om certifiering görs också för att se att produkterna 
håller god kvalitet. När fakturan kommer till respondenten jämförs den mot 
mottagningskontrollen. Mottagningskontrollen passerar tre personer efter det att den har 
anlänt. I de flesta fall anländer fakturan efter eller i samband med leveransen av varorna.  
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Gamma har 30 dagars betalningsvillkor gentemot sina leverantörer. Respondenten berättade 
att företaget ingår i ett nätverk med andra företag. Detta för att få bättre betalningsvillkor, hon 
säger vidare att det blir allt vanligare med längre betalningsvillkor. Gamma försöker 
eftersträva så lång kredittid som möjligt. Är det en stor beställning för ett stort jobb försöker 
företaget att få betala efter 60 dagar. Hur lång kredittid företaget försöker få påverkas inte av 
leverantörens storlek. Gamma har inga kassarabatter hos sina leverantörer. På 
leverantörsfakturorna framgår betalningsvillkoren med datum eller antalet dagar, ibland en 
kombination av dessa.  
 
4.4.6 Betalning till leverantörer 
 
Företaget registrerar fakturor och vidare inmatas de en gång i veckan och skickas iväg där 
Bankgiro bevakar betalningen tills aktuell förfallodag. Enligt respondenten händer det ibland 
att Gamma drar någon dag med betalning av en faktura. Vid fel leveranser av något slag rättar 
leverantören till felet. I enstaka fall uppkommer någon annan typ av uppgörelse däremot 
kompenseras inte Beta ekonomiskt för fel som uppstått.  
 
4.4.7 Övergripande 
 
Det vanligaste förekommande problemet gentemot leverantörer enligt respondenten är att de 
inte håller leveranstider. På kundsidan finns inga större bekymmer då kunderna är bra på att 
betala i tid. Det ägnas ingen tid till att se över rutiner för kundfodringar och 
leverantörsskulder i företaget för tillfället. Enligt respondenten fungerar det bra nu efter att 
företaget för ett par år sedan omarbetat rutinerna. Området är viktigt för företaget, det är 
viktigt att det fungerar på ett bra sätt säger respondenten. 
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 5. ANALYS OCH SLUTSATSER 
 
I detta kapitel analyseras den information som framkommit ur intervjuerna med 
företagen Alpha, Beta och Gamma. Inledningsvis analyseras företagen separat mot 
teorin, därefter jämförs företagen med varandra. Avslutningsvis dras slutsatser. Analysen 
av företagen följer samma rubriker och kopplingar mot den teoretiska referensramen 
som användes i kapitlet företagsinformation. 
 
 
5.1 Analys av företaget Alpha 
 
5.1.1 Rutiner och avtal för kunder 
 
Alpha har betalningsvillkoret 30 dagar mot alla kunder oavsett storleken på kund eller 
order. Detta är något som företaget håller hårt på. För Alpha är det viktigt att behandla 
alla kunder lika. Enligt Bennet, (1996) är 30 dagars betalningsvillkor vanligt inom 
Sverige. Hamnar Alpha i en situation där kunden inte har så god likviditet talar Alpha 
ärligt om för kunden sin medvetenhet om det, kunden erbjuds då att dela upp sin 
beställning. Detta görs för att undvika kundförlust. Enligt Karlsson, (1996) bör företag 
istället överväga att korta ner en kunds kredittid om denne betalat sämre på senare tid, 
eller som Larsson, (2000) uttrycker sig, att företag bör avstå från att sälja till dåliga 
betalare. Att hålla en god relation med kunder är viktigare än allt annat för Alpha. Det är 
viktigt att behålla sina kunder då det är betydligt dyrare att skaffa en ny kund än att 
behålla en gammal, enligt respondenten.  
 
Alpha skickar ut fakturan samma dag som leveransen av varorna. Det uppstår sällan fel 
när Alpha levererar varor. Alpha gör ingen leveransuppföljning, utan kunderna hör av sig 
om något blivit fel. Alpha åtgärdar felet, dessutom ska kunden returnera felaktiga varor. 
Detta för att möjligheten att ”bluffa” inte ska finnas. Enligt Hedman, (1991) ska företag 
göra leveransuppföljningar dels för att få nöjda kunder samt upptäcka fel och hinna vidta 
åtgärder innan en fordran förfallit till betalning. Dålig leveransuppföljning leder till att 
kvaliteten på kundfodringarna blir sämre. 
 
5.1.2 Betalning från kunder 
 
Ungefär hälften av Alphas kunder betalar på förfallodagen, resterande slirar med 
betalningen cirka 2-3 dagar. Några få procent av kunderna slirar med betalningen mer än 
så. Enligt Larsson, (2000) får företag vänta betydligt längre på betalning än 30 dagar. 
Vidare säger Larsson att orsakerna till detta kan bero på att dröjsmålsränta inte debiteras, 
bristande kravrutiner, att inte påminnelser eller krav skickas ut i tid. Allt för strama 
betalningsvillkor kan vara en annan orsak att kunder inte hinner betala i tid. (Larsson, 
2000) Respondenten tror däremot att de sena betalningar beror på brister i likviditet eller 
att en faktura kommit bort. Det kan även bero på att räkningar betalas en gång i veckan, 
vilket medför att den ibland blir några dagar sen. Vissa är inte så noga med att betala i tid. 
Ibland ringer kunder och frågar om det går bra att betalningen dröjer vilket Alpha går 
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med på då kunden hört av sig om detta i förväg. Enligt Karlsson, (1996) bör företag 
justera priser vid ändrade kredittider på grund av den ränteförlust som uppstår. 
 
En gång i veckan drar Alpha ut en kundreskontra ur bokföringssystemet för att kunna 
kontroller att fodringarna betalas i tid. Alpha använder sig inte av e-post och sällan av fax 
när det gäller kontakter med kunder.  För dem känns brev och telefonkontakt mer seriöst. 
Efter cirka 10 dagars försening av betalning ringer Alpha upp kunden och frågar om det 
uppstått något problem. Enlighet teori ur Handboken Cash Management bör påminnelser 
skickas ut 6-8 dagar efter förfallodag (Postgirot, 1990). Alpha har vid vissa tillfällen 
tillsammans med kunder gjort upp en betalningsplan när kunden haft svårt att betala. 
Detta gör Alpha för att när det väl vänder ekonomiskt för kunden ska denna inte känna 
någon skam över att beställa från Alpha igen. Visar det sig att samma kund ofta släpar 
med betalningar händer det att Alpha tar ut ett förskott från den kunden. Denna 
behandling skiljer sig inte beroende på kund, oavsett om de är stora eller små. De goda 
relationerna Alpha har med sina kunder gör det lättare att vara ärliga mot varandra. Enligt 
respondenten retar bara påminnelser och räntefakturor kunder, det är bättre att föra en 
dialog. Sena kundinbetalningar kan enligt Karlsson, (1996) många gånger vara orsakade 
av det egna företaget, exempelvis kan det säljande företaget har brister i sina kravrutiner.  
 
Kreditvärdigheten av nya kunder kontrolleras sällan. I de fall det inträffar sker det 
informellt via kontakter. Gamla kunder kontrolleras aldrig, med undantag då ett ägarbyte 
sker. Enligt Karlsson, (1996) är det viktigt med kreditprövning på både nya och gamla 
kunder. Det är lätt att bli invaggad i falsk säkerhet när det gäller gamla kunder. Gamla 
kunders situation kan ha förändrats. (Special Publikation, 1986) 
 
5.1.3 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
En av Alphas leverantörerna är betydligt större än den andra, på grund av att leverantören 
inte har många konkurrenter på marknaden. Detta gör denna leverantör till den viktigaste 
för Alpha. För Alpha är valet av leverantör viktigt. Att en leverantör håller vad de lovat, 
leveranstid, pris och relationer är avgörande vid valet. Enligt Karlsson, (1996) är det 
speciellt viktigt att gå igenom betalningsvillkor och leverans vid val av leverantör.  
 
Alpha har 30 dagars kredittid mot alla leverantörer. Vill någon leverantör korta ner 
kredittiden till mindre än 30 dagar, byter Alpha hellre leverantör än att gå med på detta. 
Alpha försöker inte påverka leverantörerna till att få längre kredittid än 30 dagar, då det 
är allmänt vedertaget att betala efter 30 dagar. Enligt Karlsson, (1996) ska företag försöka 
få så lång kredittid som möjligt. Kredittider på 30 dagar bör företaget försöka omvandla 
till 45 dagar.  
 
5.1.4 Betalning till leverantörer  
 
Alpha är noga med att betala i tid eftersom relationer är viktiga. Någon enstaka gång 
flyttas betalningen för en leverantörsfaktura fram ett par dagar, väntan på en stor 
inbetalning är då orsaken till detta. Bennet, (1996) skriver att företag vinner mycket på att 
försöka matcha dess utbetalningar med dess inbetalningar. Enligt Larsson, (2000) får ett 
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företag som missar inbetalningar lätt dåligt rykte och kan drabbas av sämre inköpsvillkor 
i framtiden.  
 
Är levererade produkter felaktiga på något sätt kräver inte Alpha någon annan 
kompensation än att felet åtgärdas. Vid sena leveranser kräver företaget inte heller någon 
kompensation av leverantören. Det viktiga är att Alpha inte blir sena med sina leveranser 
till kunder. Därför är det viktigt att samarbeta för att nå bästa lösning. Enligt Larsson, 
(2000) bör företag kontakta leverantören och förhandla om ersättning, t ex sänkt pris eller 
förlängd kredittid.  
 
5.1.5 Övergripande  
 
Det vanligaste problemet gällande leverantörer och kunder är att transportfirmorna inte 
håller vad de lovar och är sena med leveranserna. Problem kan även förkomma med 
leverantörer som är rätt ensamma på marknaden där leveranstiderna kan bli långa. Trots 
att Alpha är ett ungt företag tycker respondenten att administrationen fungerar bra. Den 
ska vara säker och det ska krävas en så liten insats som möjligt. Respondenten menar att 
det inte krävs någon större resurs för att ha ordning och reda men det är livsviktigt för att 
ha fullständig kontroll. Exempelvis bluffakturor som cirkulerar idag ska inte ta sig 
igenom systemet och bli betalda. 
 
 
5.2 Analys av företaget Beta 
 
5.2.1 Rutiner och avtal för kunder 
 
Betas avtalade betalningsvillkor är 30 dagar, det gäller alla kunder. Enligt Bennet, (1996) 
är 30 dagars betalningsvillkor vanligt inom Sverige. Beta använder sig inte av någon 
faktureringsavgift, påminnelseavgift eller kassarabatter. Företaget strävar efter att ha en 
dröjsmålsränta på 18 procent. Enligt Bennet samt Karlsson, (1996) är det viktigt att 
företag debiterar påminnelseavgifter och dröjsmålsränta för att visa noggrannheten i 
kravrutinerna.  
 
Beta fakturerar ofta i samband med leveransen. Vid mycket stora belopp och om en order 
kräver lång tid för att färdigställas delfaktureras kunden. Anledningen till detta säger 
respondenten är att företaget inte kan ligga ute med allt för stora belopp under lång tid. 
Efter leveransen sker ingen uppföljning av att levererade produkter är korrekta. Kunden 
hör av sig i de fall något inte stämmer. Enligt Hedman, (1991) ska företag göra 
leveransuppföljningar dels för att få nöjda kunder samt hinna vidta åtgärder innan en 
fordran förfallit till betalning. Dålig leveransuppföljning leder till att kvaliteten på 
kundfodringarna blir sämre. 
 
5.2.2 Betalning från kunder 
 
Respondenten går en gång i veckan igenom fakturor för att se om eventuella påminnelser 
behöver skickas ut. Kundinbetalningar brukar inte vara senare än att den kommer in efter 
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35-40 dagar. Larsson, (2000) anger att dröjsmålsränta inte debiteras, om det finns 
bristande kravrutiner, att påminnelser eller krav inte skickas ut i tid kan vara orsakerna 
till sena kundinbetalningar. Allt för strama betalningsvillkor samt att kunder är dåliga på 
att betala är även orsaker enligt Larsson. Enligt Beta är det generellt sett de stora 
kunderna som är sämre på att betala i tid. Respondenten menar att orsaken till de sena 
inbetalningarna är de stora företagens rutiner då fakturan ska passera genom flera 
personer samt att de räknar med postgången på tre dagar i deras kredittid. Då mindre 
företag är sena med sina betalningar tror respondenten att det beror på likviditetsbrist, en 
situation som även kan uppstå för Beta. I stort sett är det svårare att få betalt från mindre 
företag medan de större alltid betalar.  
 
Har en faktura kommit in för sent skickar Beta ut en räntefaktura. Det är något som 
företaget på senare tid har börjat göra och det har lett till att färre kunder betalar för sent. 
Enligt Karlsson, (1996) bör företag vid förlängda kredittider kompenseras för den 
ränteförlust som uppstår. Hanteringen vid en sen inbetalning skiljer sig inte åt beroende 
på kund. Har en betalning inte kommit in i tid brukar personen som haft hand om 
försäljningen av ordern ringa upp kunden för att snabba på betalningen. Detta har bättre 
effekt på kunderna än att en gnällig kontorist ringer som respondenten uttryckte sig.  
 
Beta kontrollerar inte speciellt ofta kreditvärdigheten på nya kunder och på gamla kunder 
kontrolleras den aldrig. Oftast är det en kund företaget haft sedan tidigare som man litar 
på. Enligt Karlsson, (1996) är det viktigt med kreditprövning på både nya och gamla 
kunder. Det är lätt att bli invaggad i falsk säkerhet när det gäller gamla kunder. Gamla 
kunder situation kan ha förändrats. (Special Publikation, 1986) 
 
5.2.3 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
De största inköpen görs hos 4-5 stora leverantörer där Beta köper in viktigt material för 
dess tillverkning. Vid valet av leverantör är närheten och leveranstid viktiga faktorer. 
Enligt Karlsson, (1996) är det speciellt viktigt att se över vilka betalningsvillkor och 
leveranstider leverantören kan erbjuda. Respondenten upplever att Beta har bra relationer 
med sina leverantörer. Beta är stenhårda med att kontrollera att fakturan stämmer överens 
med levererade produkter. Den som tar emot varorna måste fylla i en följesedel som 
sedan prickas av mot fakturan. Enligt Karlsson är det viktigt att ha en effektiv kontroll för 
att se att levererade varor stämmer överens med order och faktura.  
 
Beta betalar alla sina fakturor efter 30 dagar, även om det står att betalning skall ske inom 
10 dagar. Respondenten menar att leverantörerna inte reagerar på detta och då ser hon det 
som ett tyst avtal att det accepteras. 30 dagar är det antal dagar som eftersträvas att få 
betala enligt. Enligt Karlsson, (1996) ska företag försöka få så lång kredittid som möjligt. 
Kredittider på 30 dagar bör företag försöka omvandla till 45 dagar. Kortare kredittider än 
30 dagar ska tas upp till omförhandling. Hedman, (1991) säger att man ska försöka 
behålla pengarna så länge som möjligt.  
 
Ibland kan Beta försöka få längre kredittid från en leverantör för att undvika 
likviditetsbrist. Det kan vara aktuellt då stora inköp gjorts till en stor order och de har 
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mycket jobb på gång. Bennet, (1996) skriver att företag vinner mycket på att försöka 
matcha dess utbetalningar med dess inbetalningar.  
 
5.2.4 Betalning till leverantörer 
 
Ingen av leverantörerna använder sig av kassarabatter mot Beta. Ofta är det mycket 
fördelaktigt för köparen att få kassarabatter och man bör enligt Karlsson, (1996) om det 
är möjligt försöka förhandla fram sådana. Betas leverantörsfakturorna attesteras och 
sedan sker betalning via LB rutin där betalningar registreras och skickas direkt till 
bankgiro som bevakar betalningsdagen. Enligt Larsson, (2000) får ett företag som missar 
inbetalningar lätt dåligt rykte och kan drabbas av sämre inköpsvillkor i framtiden. 
Bennet, (1996) säger att företag ska betala i tid för att slippa dröjsmålsränta.  
 
Fakturorna betalas efter 30 dagar från leveransdatum. Får företaget en faktura en vecka 
före leverans av varor då får leverantören även vänta en vecka på betalningen. Enligt 
Hedman, (1991) ska fakturadatum stämma överens med leveransdatum. Vid sena 
leveranser vill Beta ha längre betalningsvillkor. Enligt Larsson, (2000) bör företag vid 
sena leveranser ta kontakt med leverantören för att förhandla om ersättning exempelvis 
längre kredittid eller sänkt pris. Respondenten säger att det nästan aldrig händer att det 
blir fel varor vid leverans, men händer det skickas det nya varor.  
 
5.2.5 Övergripande 
 
Det vanligaste förekommande problemet med leverantörer är att de är dåliga på att skicka 
följesedel ihop med varorna. Beta tar därför inte emot varor om det inte bifogats någon 
följesedel på grund av de problem som uppstått. Detta har lett till att leverantörerna har 
blivit bättre på att skicka med följesedel. Förbättringar har skett i det administrativa 
arbetet de senaste åren och det fungerar bra.  
 
 
5.3 Analys av företaget Gamma 
 
5.3.1 Rutiner och avtal för kunder 
 
Den vanligaste kredittiden Gamma har för sina kunder är 30 dagar som enligt Bennet, 
(1996) är vanligt att använda sig av i Sverige. Enstaka större kunder nöjer sig inte med 30 
dagar utan kräver 75 dagar. Gamma tvingas acceptera detta om dem vill ha kvar dem som 
kunder. Att acceptera 75 dagar är något som är relativt nytt i företaget och någon typ av 
kompensation kommer börjas ta ut för detta. Enligt Karlsson, (1996) ska företag undvika 
långa kredittider, även i de fall kunden betalar för krediten. Långa kredittider innebär ett 
större risktagande då kundens kreditvärdighet kan hinna förändras till den dagen fakturan 
ska betalas. Förlängs kredittiden bör en justering av priset ske som en kompensation för 
den ränteförlust som uppstår.  
 
Dröjsmålsräntan ligger på 12 procent. Gamma debiterar även en kravavgift på 45 kronor 
på sina betalningspåminnelser som skickas ut vid sena inbetalningar. Påminnelseavgifter 
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ska enligt Bennet, (1996) och Karlsson, (1996) täcka de extra administrativa kostnader 
som uppstår och får enligt räntelagen uppgå till 45 kronor. Betalningsvillkoren ändras 
inte för en kund som är sen att betala. Enligt Karlsson bör inte kunder erbjudas samma 
villkor av gammal vana. Har kunden betalat sämre på senare tid bör det övervägas att 
korta ner kredittiden. På Gammas fakturor som skickas till kunder finns information om 
30 dagars betalning samt förfallodag som enligt Bennet och Larsson, (2000) är det 
enklaste sättet att ange villkoren på.  
 
Vid större jobb tar Gamma ut förskott. I fall där priserna inte är fasta skickar Gamma ut 
fakturorna efter leverans. För jobb med fast pris skickas fakturan samband med leverans i 
enlighet med Bennet, (1996), Hedman, (1991) och Karlsson, (1996) som anger att 
fakturering med fördel bör ske samma dag som utleverans.  
 
Efter leverans brukar Gamma höra av sig till förtagen för att se att leveransen kommit 
fram. Däremot kontaktar kunderna Gamma om något fel uppstått. Enligt Hedman, (1991) 
leder ofta dålig leveransuppföljning till att kvaliteten på kundfodringarna blir sämre. Har 
det uppstått fel åtgärdar Gamma felen, ersättning sker inte i form av pengar. Det uppstår 
sällan fel då varorna är producerade för specifik kund. Hanteringen för detta skiljer sig 
inte åt beroende på kund. Ett syfte med leveransuppföljning säger Hedman är att 
upptäcka fel och vidta åtgärder innan en fordran fallit till betalning.  
 
5.3.2 Betalning från kunder 
 
För att ha kontroll på att fordringar betalas in i tid används en likviditetsrapport där det 
löpande läggs in när kunder förväntas ha betalat in sin fordran. Ur denna ska enligt 
Larsson, (2000) förfallna fordringar lätt kunna uppvisas och blida underlag för 
påminnelser och krav. Respondenten säger att företaget brukar räkna med förfallodatum 
plus två dagar. En stor del av företagets kundfakturor betalas 2-3 dagar efter förfallodag, 
cirka 20 procent av fordringarna betalas på förfallodagen. Enligt respondenten kan detta 
bero på bankens tid att förmedla pengarna och att det vid stora belopp går att tjäna en del 
på att betala ett par dagar sent. Enligt Larsson är en av orsakerna till att kunder inte 
betalar i tid att dröjsmålsränta inte debiteras. 
 
Om en faktura inte har betalats en vecka efter förfallodag skickar Gamma ut ett 
påminnelsekrav oberoende på vem kunden är. Detta är i enlighet med Postgirots handbok 
för Cash Management, (1990) som anger 6-8 dagar efter förfallodatum för utskick av 
betalningspåminnelser. Räntefakturor skickas även ut till kunder som ständigt betalar för 
sent. Enligt respondenten görs ett övervägande med räntefakturor, företaget är inte lika 
hårda med att skicka ut räntefakturor om det bara är en engångsföreteelse att betalningen 
kommer in sent. Enligt Karlsson, (1996) bör företag vid förlängda kredittider 
kompenseras för den ränteförlust som uppstår. Gamma ger inga kassarabatter till sina 
kunder. Enligt Karlsson ska företag undvika att ge kassarabatter, då det missgynnar 
säljaren. 
 
Nya kunder kontrolleras sällan då Gammas kunder ofta är relativt stora och kända. Dyker 
någon okänd kund upp händer det att denne kreditkontrolleras. Enligt Karlsson, (1996) 
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bör kreditprövning göras när kredit lämnas till en ny kund. Gamma kontrollerar inte 
kreditvärdigheten på gamla kunder. Det bör göras eftersom deras situation kan ha 
förändrats, dessutom är de inte på de nya kunderna de stora kundförlusterna görs utan på 
de gamla (Special Publikation, 1986). 
 
5.3.3 Rutiner och avtal mot leverantörer 
 
Företag Gamma har cirka 20-30 stycken större leverantörer. När företaget väljer 
leverantörer spelar priset, leveranstider och leveranssäkerheten stor roll. Enligt Karlsson, 
(1996) är det speciellt viktigt att se över vilka betalningsvillkor och leveranstider 
leverantören kan erbjuda. Avståndet till leverantören har ingen större betydelse. Mindre 
saker handlas lokalt av en och samma leverantör som snabbt kan leverera och som man 
vet är bra att anlita. Det finns leverantörer som är viktigare än andra men ingen de inte 
skulle klara sig utan. Att vissa leverantörer är viktigare beror på att de är en av få på 
marknaden som håller de produkter Gamma behöver.  
 
Vid ankomsten av de beställda produkterna sker en mottagningskontroll där varorna 
jämförs mot ordern. Att göra en mottagningskontroll är viktigt enligt Karlsson, (1996). 
Kontroll om certifiering görs också för att se att produkterna håller god kvalitet. När 
fakturan kommer till respondenten jämförs den mot mottagningskontrollen. 
Mottagningskontrollen passerar alltså tre personer efter det att den har anlänt. I de flesta 
fall anländer fakturan efter eller i samband med leveransen av varorna.  
 
Gamma har 30 dagars betalningsvillkor gentemot sina leverantörer. Som angetts tidigare 
är detta vanligt i Sverige. Respondenten berättade att företaget ingår i ett nätverk med 
andra företag. Detta för att få bättre betalningsvillkor, hon säger vidare att det blir allt 
vanligare med längre betalningsvillkor. Gamma försöker eftersträva en så lång kredittid 
som möjligt vilket enligt Hedman, (1991) är ett effektivt sätt att agera på eftersom man 
enligt Cash management ska försöka behålla pengarna så länge som möjligt. Är det en 
stor beställning för ett stort jobb försöker företaget att få betala efter 60 dagar.  Enligt 
Karlsson, (1996) ska företag försöka få så lång kredittid som möjligt. Kredittider på 30 
dagar bör företaget försöka omvandla till 45 dagar. Hur lång kredittid Gamma försöker få 
påverkas inte av leverantörens storlek. Gamma har inga kassarabatter hos sina 
leverantörer. Kassarabatter är ofta fördelaktiga för köparen och därför bör företag enligt 
Karlsson försöka förhandla fram detta om det är möjligt. På Gammas leverantörsfakturor 
framgår betalningsvillkoren med datum eller antalet dagar, ibland en kombination av 
dessa. Enligt Karlsson är det viktigt att betalningsvillkoren stämmer överens med vad 
man avtalat.  
 
5.3.4 Betalning till leverantörer  
 
Gamma registrerar fakturor och de matas in en gång i veckan och skickas iväg till 
bankgiro som bevakar betalningen tills aktuell förfallodag. Huvudregeln enligt Hedman, 
(1991) är just att utbetalning ska ske på förfallodatum. Enligt respondenten händer det 
ibland att Gamma slirar någon dag med betalning av faktura. Enligt Karlsson, (1996) bör 
inte betalning ske för sent då det kan leda till dröjsmålsränta och eventuell 
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påminnelseavgift. Vid fel leveranser av något slag rättar leverantören till felet. I enstaka 
fall uppkommer någon annan typ av uppgörelse däremot kompenseras inte Beta 
ekonomiskt för fel som uppstått.  
 
5.3.5 Övergripande  
 
Det vanligaste förekommande problemet gentemot leverantörer enligt respondenten är att 
de inte håller leveranstider. På kundsidan finns inga större bekymmer då kunderna är bra 
på att betala i tid. Det ägnas ingen tid till att se över rutiner för kundfodringar och 
leverantörsskulder i företaget för tillfället. Enligt respondenten fungerar det bra nu efter 
att företaget för ett par år sedan omarbetat rutinerna. Området är viktigt för företaget, det 
är viktigt att det fungerar på ett bra sätt säger respondenten. 
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5.4 Jämförelse mellan Alpha, Beta och Gamma 
 
Figur 5.1 visar likheter och skillnader mellan Alpha, Beta och Gamma. Dessa data 
kommer att presenteras i följande avsnitt. 
 

Företagsinformation Alpha Beta Gamma 
        

Respondent Ek.ansvarig + VD Ek. ansvarig Ek. ansvarig 

Antal anställda 15 st. 34 st. 29 st. 

Omsättning 10 milj. 40 milj. 14 milj. 

Trend i omsättning 20 % upp 10 % ner 10 % ner 

        

Antal kunder ca 30 st. ca. 200 st. ca. 40-50st. 

Antal Stora 5-10 st. ca. 20 st. 25-30 st. 

Betalningsvillkor mot kund 30 dgr. 30 dgr. 30 dgr, ibland 75 dgr. 

Leveransuppföljning Nej Nej I viss mån 

Betalning av kundfodringar 50% på förfallodag Oftast tillhanda 20% bet. På förfallodag 

  rest. slirar 2-3 dgr. efter 35-40 dgr. rest. slirar 2-3 dgr. 

Kontroll av kundinbetalningar 1/vecka kundreskontra 1/vecka kundreskontra 1/vecka likviditetsrapport 

Dröjsmålsränta 16% 14% 12% 

Debiterad dröjsmålsräntan Nej Ja Ja 

Tid till åtgärd för fördröjd fordran Ringer efter 10 dgr. Ringer efter 10 dgr. En vecka efter förfallo- 

  efter förfallodag efter förfallodag dag via brev 

Åtgärder Inga Räntefaktura Räntefaktura och 

      Påminnelseavgift 

Check av kreditvärdighet Sällan nya kunder Sällan nya kunder Sällan nya kunder 

  Aldrig gamla kunder Aldrig gamla kunder Aldrig gamla kunder 

        

Antal leverantörer ca 50 st. ca. 300 st. ca. 55 st. 

Antal stora leverantörer 1 st. 4-5 st. ca. 25 st. 

Kredittid mot leverantörer 30 dgr. 30 dgr. 30 dgr. 

Eftersträvar längre kredittid Nej Nej Ja 

Betalar lev. skulder före förfallodag Nej Nej Nej 

Mottagningskontroll Ja Ja Ja 

        

Ses rutinerna för kundfodringar        

och lev.skulder över för tillfället Nej Nej Nej 

Senaste stora förändringar av       

rutinerna Senaste åren Senaste åren Senaste åren 

 
Figur 5.1 Företagsinformation 

 
Respondenterna för respektive företag är alla ekonomiansvariga. Respondenten för Alpha 
är dessutom VD. Alpha är det minsta företaget med 15 anställda och en omsättning på 
ungefär 10 miljoner kronor. Gamma har 29 anställda och omsatte i fjol cirka 14 miljoner 
kronor. Störst är Beta med 34 anställda och en omsättning på 36 miljoner kronor. Beta 
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har i år färre anställda än vanligt. Medan Alpha har en uppåtgående trend i omsättningen 
visar Beta och Gamma ett sämre resultat än normala år.  
 
5.4.1 Rutiner och avtal för kunder samt betalning från kunder 
 
Beta har betydligt fler kunder än Alpha och Gamma. Alphas kunder består till cirka 25 
procent av stora kunder. Siffran för Beta ligger på cirka 10 procent och för Gamma cirka 
60 procent. Alla tre företag har betalningsvillkoret 30 dagar mot sina kunder. Gamma har 
75 dagar mot några få.  
 
Alpha har ingen leveransuppföljning, kunder kontaktar dem ifall något problem uppstått. 
Beta har inte heller någon direkt leveransuppföljning, däremot följer ofta en montör från 
företaget med leveransen och ser då om fel uppstått. Gamma följer upp vissa kunder för 
att se att leveranser kommit fram. I övrigt kontaktar kunderna Gamma då fel uppstått. 
Alla tre företagen fakturerar mestadels vid leverans. Beta skickar dock ibland ut 
delbetalningar innan leveransen beroende på orderns storlek. Gamma skickar ibland 
fakturan efter leveransen detta för att ett fast pris inte kunnat bestämmas innan. Alla tre 
företag ser en gång i veckan över om någon faktura har förfallit. Alpha och Beta 
använder kundreskontra. Gamma använder en likviditetsrapport där de lägger upp när 
kunderna förväntas ha betalt sin fordran. De räknar då med förfallodatum plus två dagar.   
 
50 procent av Alphas kunder betalar senast på förfallodagen. Resterande majoritet slirar 
2-3 dagar, de gör även cirka 80 procent av Gammas kunder. Betas fordringar är ofta dem 
tillhanda efter 35-40 dagar. Orsaker till att kunder är sena med betalningar tror Alphas 
respondent beror på brist i likviditet, en faktura kommit bort, kunden betalar räkningar en 
gång i veckan samt att vissa kunder helt enkelt inte är så noga med att betala i tid. Betas 
respondent anger orsakerna till sena inbetalningar som stora företags rutiner och menar 
då att fakturan måste passera flera personer och att de därför inte riktigt har koll på var 
den befinner sig. Vidare anger Betas respondent som orsak att stora företag räknar med 
postgången på 3 dagar i deras kredittid. I mindre företag tror respondenten det beror på 
likviditetsbrist. Gamma anger orsaker som bankens tid att förmedla pengar och att det vid 
stora belopp går att tjäna en del på att betala sent.  
 
Har en fordran inte betalats efter 10 dagar ringer Alpha och Beta upp sina kunder. 
Gamma skickar istället ut en betalningspåminnelse med en påminnelseavgift. Beta och 
Gamma använder sig av räntefaktura, det gör däremot inte Alpha. Gamma skickar 
räntefakturor till kunder som ständigt betalar för sent medan Beta skickar ut till alla som 
betalat mer än 10 dagar för sent. Ingen av de tre företagen kontrollerar kreditvärdigheten 
på sina nya kunder speciellt ofta. Gamla kunder kollas i princip aldrig upp.  
 
5.4.2 Rutiner och avtal för leverantörer samt betalning till leverantörer. 
 
Ungefärligt antal leverantörer för Beta är 300 stycken, för Gamma 55 stycken och för 
Alpha 50 stycken. Gamma har flest stora leverantörer, cirka 25 stycken. Beta har mellan 
4-5 stycken. Alpha har enbart en stor leverantör. Det som är en avgörande faktor för 
företagen vid val av leverantörer är leveranstiden. Alpha och Gamma nämner även 
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leveranssäkerhet och pris som avgörande faktor. För Beta är närheten viktig och för 
Alpha är relationen viktig. Alpha håller hårt på kredittiden 30 dagar och byter hellre 
leverantör än att gå med på kortare kredittid. Beta betalar alla sina leverantörsfakturor 
efter 30 dagar trots att det ibland på fakturan endast uppger 10 dagars kredittid. Gamma 
har 30 dagars kredittid mot sina leverantörer. Varken Alpha eller Beta eftersträvar en 
längre kredittid. Beta kan dock vid stora ordrar få upp till 60 dagars kredittid.  Gamma 
däremot strävar efter att få längre kredittider.  Alla företagen är noggranna i sina 
mottagningskontroller. Företagen kräver ingen speciell kompensation om fel uppstått i 
leveransen. Kommer leveransen sent är Beta angelägna om att få längre kredittid.  
 
5.4.3 Övergripande 
 
De vanligaste problemen med kunder och leverantörer är enligt Alpha och Gamma att 
leveranserna kommer för sent. Beta tycker att leverantörerna är dåliga på att skicka 
följesedlar. Alpha nämner även långa leveranstider som ett problem. Ingen av företagen 
ägnar någon tid till att se över rutinerna kring kundfodringar och leverantörsskulder just 
nu. Däremot har alla tre företag under de senaste tre åren omorganiserat och försökt 
förbättra detta område.  
 
 
5.5 Slutsatser  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka faktorer som påverkar effektiviteten i små 
företags Cash Management. Nedan redogörs för de två syftesfrågorna. 
 
5.5.1 Fyra faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? 
 
Ur företagsinformationen tillsammans med den teoretiska referensramen har vi funnit 
följande fyra faktorer som i denna undersökning påverkar effektiviteten i små företags 
Cash Management. 
 

• Relationer till kunder och leverantörer 
• Makt i form av storlek hos kunder och leverantörer  
• Acceptans för oskrivna regler 
• Företagets storlek  

 
5.5.2 Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management? 
 
Relationer till kunder och leverantörer 
Relationer som små företag har till sina kunder och leverantörer påverkar effektiviteten. 
Brister vid indrivning av fodringar förekommer, påminnelseavgifter och räntefakturor 
skickas sällan ut. Företagen väntar för länge innan de påminner sina kunder om förfallen 
fordran. I två av de tre undersökta företagen tas personlig kontakt med sent betalande 
kunder. Detta tyder på att man vill hålla en god relation och inte verka allt för petig. 
Företagen går miste om ränteintäkter och täckning för extra administrativa kostnader. Vi 
tror att kundrelationerna är viktigare att bevara för små företag än att ha strikta regler. De 
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undersökta företagen kontrollerar sällan kreditvärdigheten hos sina kunder. Enligt 
företagen beror det på att man känner till sina kunder och litar på dem. En tänkbar orsak 
kan vara att kunder får reda på kontrollen och att detta kan skada relationen som byggts 
upp eller man hoppas på att bygga upp. Relationer handlar om förtroende och man vill 
visa att man litar på varandra.  
 
Alpha och Gamma kräver ingen ersättning för sent levererade varor. Ingen av de tre 
företagen kräver någon kompensation utöver att fel åtgärdas om det uppstår några sådana 
vid leverans. Vi tror att anledningen till att företag inte kräver någon kompensation beror 
på att man även vill ha en god relation till sina leverantörer. 
 
Makt i form av storlek hos kunder och leverantörer  
Gamma är beroende av sina stora kunder som därför kan kräva långa kredittider. För att 
inte gå miste om de stora kunderna måste Gamma acceptera de långa kredittiderna. För 
små företag påverkar detta Cash Management eftersom de inte kan sätta de kredittider de 
önskar för att snabbt få betalt. Stor kunder har makt eftersom de, vilket speciellt är fallet 
för Beta, dra på sina betalningar ett par dagar utan att Beta kan göra något åt detta. 
Risken finns att förlora dem som kunder om man agerar för hårt. 
 
Vissa leverantörer har en mycket bra konkurrenssituation på marknaden vilket gör att de 
kan ha långa leveranstider på sina produkter utan att vara rädda att förlora kunder. Detta 
kan påverka företag eftersom de inte kan leverera så snabbt som de önskar till sina 
kunder då de måste vänta på sina varor. Detta påverkar effektiviteten i Cash 
Management, då företag inte kan få in pengar från försäljning så fort man önskar. Detta 
tror vi drabbar små företag i större grad än stora företag då dessa lättare kan sätta press på 
leverantörer.  
 
Acceptans för oskrivna regler 
Trots att det inte finns lagar som säger att det är 30 dagars kredittid som ska gälla 
eftersträvar varken Alpha eller Beta att få längre kredittid hos sina leverantörer. De 
försöker heller inte korta ner kundernas kredittider. I verkstadsbranschen verkar det vara 
30 dagar som gäller trots att det är tillåtet att ha andra kredittider.  
 
Att de flesta av kunderna är sena ett par dagar med sina betalningar är inget företagen 
direkt försöker göra något åt. Vi tolkar det som en tyst acceptans och att det är så 
företagen upplever att det fungerar. Räntefakturor skickas sällan ut trots att det är ett sätt 
att få tillbaka förlusterna i ränta som uppstår när kunder behåller pengar de ”lånat” av 
företagen. Två av de undersökta företagen nämner att även de ibland drar på sina 
leverantörsskulder, som orsak nämns väntan på någon stor inbetalning. Detta styrker att 
det är allmänt accepterat att inte betala exakt i tid, i alla fall inte i denna bransch. I små 
företag kan det vara extra viktig att få in pengar i tid eftersom risken att drabbas av 
likviditetsbrist är stor. Små företag har inte samma tillgång till kapital som större företag 
kan ha.  
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Företagets storlek 
Även om de tre undersökta företagen alla var små företag har storleken betydelse för hur 
effektiviteten påverkar Cash Management. De två mindre, Alpha och Gamma, har inte 
samma hårda rutiner med exempelvis räntefakturor som Beta har. Beta har betydlig fler 
leverantörer och betalar aldrig en leverantörsfaktura förrän efter 30 dagar, trots att det står 
10 dagar. De kräver även kompensation i form av längre kredittider av sina leverantörer 
om det är sena med leveranser. Gamma har anslutit sig till ett nätverk av företag där 
syftet är att få bättre kredittider. Det visar att de själva inte kan påverka och behöver stöd 
för att få längre kredittider. 
 
 
5.6 Avslutande reflektioner 
 
Effektiviteten i små företags Cash Management påverkas av relationer, makt, acceptans 
och dess storlek. I de tre undersökta företagen kan Cash Management förbättras i många 
avseenden, trots detta finner vi inte att bedrivandet av ett optimalt Cash Management är 
bästa lösningen. För små företag kan det ge negativa effekter som t ex kundbortfall, vilket 
troligen gör mer skada än att ha vissa brister i sitt Cash Management. De undersökta 
företagen har alla majoritetsägaren som VD. Detta tror vi medför att vinstmaximering 
inte är huvudsyftet med bedrivande av företaget. Ett större värde tror vi finns i att 
företaget fortsätter att existera då det är avgörande för ägarna att ha ett jobb att gå till. 
Dessutom är man antagligen mer angelägen om företagets fortsatta drift då man själv 
skapat eller byggt upp verksamheten.  
 
Trots att teorin eftersträvar ett mycket formell agerande så är verkligheten, vad vi har sett, 
väldigt informell. Avtal och överenskommelser sker ofta muntligt via telefon och istället 
för att informera sig om nya kunder via kreditupplysningstjänst används informella 
kontakter som exempelvis en annan leverantör till kunden. Teorin ser alla faror som kan 
inträffa om inte formella åtgärder vidtas för att skydda sig. Verkligheten innebär inte 
alltid det värsta och hur små företag agerar tror vi beror mycket på erfarenhet och en 
känsla vilket inte ska underskattas. Vi tror att Cash Management i små företag inte ses 
som ett sätt att ”tjäna” pengar på. Större företag med betydligt större omsättning har nog 
en annan syn på Cash Management. 
 
 
5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Intressant för fortsatt forskning hade varit att se om det finns faktorer som påverkar stora 
företags effektivitet i Cash Management. Kanske finns det där medvetna val i att inte 
bedriva Cash Management optimalt. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 
1. Vad har du för arbetsuppgifter?  
2. Hur många anställda har företaget? 
3. Hur mycket omsätter företaget per år? 

Kundfodringar 

Kunder 
4. Hur ser ert kundunderlag ut? Konkurrens? 
5. Hur många kunder har ni? Återkommande? Nya? 
6. Hur fördelar sig kunderna mellan stora och små?  
7. Hur stor del av er försäljning sker via faktura?  

Rutiner och avtal för kunder 
8. Vilka avtalade betalningsvillkor har ni med era kunder? Ex kredittid, dröjsmålsränta, 
påminnelseavgifter med mera. 
9. Varför har ni dessa villkor? Skiljer sig villkoren beroende på kund? Vilken är den 
vanligaste kredittiden? Har alla kunder samma kredittid? Förändras priset beroende på 
kredittid, Förändras betalningsvillkoren om någon är dålig på att betala? 
10. Hur framgår betalningsvillkoren på fakturorna ni skickar?  
11. Hur ser förloppet ut från hantering av en offert/order till leverans, fakturering och 
betalning?  
12. Efter leverans, sker någon uppföljning av levererade varor? Hur och i sådana fall när? 
13. Om en leverans blivit felaktig hur kompenserar ni kunder? 

Betalning från kunder 
14. Hur sköts kontrollen för att se att fordringarna betalas i tid? 
15. Hur stor andel av fakturorna betalas inte i tid? Vad tror ni att sena betalningar beror 
på? 
16. Vilka åtgärder vidtas om en betalning inte kommer in i tid?  
17. Skiljer sig hanteringen vid sena inbetalningar beroende på kund? 
18. Till vilket typ av konto styr ni kundbetalningar som kommer? Varför? 
19. Använder ni er av autogiro gentemot era kunder? 
20. Kontrollerar ni kreditvärdigheten på nya kunder?  
21. Kontrolleras gamla kunder efter ett antal år? 

Leverantörsskulder 

Leverantörer 
22. Hur många leverantörer använder ni er av? 
23. Vad påverkar valet av leverantör? 
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24. Hur stor del av leverantörsskulderna betalas via faktura? 

25. Har ni leverantörer som är viktigare än andra? På vilket sätt?  

Rutiner och avtal mot leverantörer 
26. Vilka rutiner har ni från det att ni skickar en order till att ni gör betalningen? Görs 
kontroller av att leverantörsfakturorna är korrekta? 
27. Vilka betalningsavtal har ni med era leverantörer? Skiljer sig dessa mellan 
leverantörer? På vilket sätt? 
28. Vilken kredittid eftersträvar ni? Varför? 
29. Försöker ni påverka leverantörens krav på kredittid på något sätt? Skiljer sig det 
mellan leverantörerna?  
30. Hur framgår det på leverantörsfakturorna när de ska betalas? 

Betalning till leverantörer 
31. Hur betalar ni leverantörsfakturor?  
32. Hur ombesörjer ni att betalning av leverantörsfakturor sker i tid? 
33. Hur agerar era leverantörer om de levererar sent eller då kvalitet eller kvantitet av 
varor ej stämmer överens med order? Begär ni någon kompensation för detta och i sådana 
fall vilken typ av kompensation? 

Övergripande  
34. Vilket är det vanligaste förekommande problemet gentemot era kunder/leverantörer?  
35. Ägnar ni någon tid eller resurser åt att se över era rutiner för kundfodringar och 
leverantörsskulder? Finns det en strävan efter ett effektivare arbete på detta område? 
Varför, Varför inte? 
36. Hur prioriteras dessa områden i ert företag? 
37. Hur viktiga känns dessa områden för erat företag?  
 
 
 
 
 




