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Sammanfattning 
 
Titel:  Likviditetshanteringen i industriföretag 
 
Kurs:  Kandidatuppsats i företagsekonomi 
 
Författare:  Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo 
 
Handledare: Per Janze 
  
Nyckelord:  Kassaflöde, Likviditet, Likviditetshantering 
 
Bakgrund: Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar 

sker löpande i företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde 

av likvida medel. Om likviditeten är dålig en period är det akut för företaget att 

skaffa fram likvida medel annars kan inga utbetalningar ske. Att ha en god 

likviditet är något alltfler företag eftersträvar och ser som en positiv egenskap 

hos bolaget. 

 
Syfte:   Syftet med uppsatsen är att beskriva hur industriföretag genomför sin 

likviditetshantering av in- och utbetalningar på kort sikt samt undersöka om det 

finns förslag till förändringar.  

 
Metod:   Vi utförde en explanativ fallstudie om två industriföretag i Mälardalen. 

Intervjuer genomfördes med respektive ekonomiansvarig. Teoretiska kunskaper 

om likviditetshantering skaffades via litteratur och internetkällor. 

 
Slutsats: Efter fallstudien på Stamo och EXOS har vi fått en uppfattning om att 

likviditetshanteringen består till stor del av förhandlingar av betalningsvillkor. 

Då företagen gynnas av långa ledtider på utbetalningar och korta ledtider på 

inbetalningar. Båda företagen har god översikt på sin likviditetshantering. De 

följer upp prognoser och likviditetsbudgeten vilket skapar bra översyn på flödet 

mellan in- och utbetalningar. Dock kan vi anse att de borde börja med en 

uppföljning av kassaflödet genom att börja upprätta en kassaflödesanalys. 

 



   
 

Abstract 
 
Title:  Cash management in industrial companies 
 
Course:  Bachelor in business administration with a major in financial accounting 
 
Author:  Carl-Henrik Önnerberg, Jerry Roth, Tobias Bergenmo 
 
Tutor:  Per Janze 
 
Key words:  Cash Flow, Cash Management, Liquidity 
 
Background: Cash flow has become increasingly important in today's society, as incoming 

and outgoing payments happens continuously in companies. This to enable 

earlier detection of an uneven cash flow. If liquidity is poor during a period, it 

is urgent for the company to raise cash or otherwise there will be no payments. 

To have a good liquidity is something more and more companies are seeking 

and see as a positive quality of the company. 

 
Purpose:  The purpose of this paper is to describe how the industrial companies fulfill 

their cash management of incoming and outgoing payments in the short term, 

and examine whether there are any possible improvements. 

 

Method:  We conducted an explanatory case study of two industrial companies in 

Mälardalen. Interviews were conducted with the financial directors. Theoretical 

knowledge of cash management procured through literature and Internet 

sources. 

 
Conclusion: After the case study on Stamo and EXOS we have belief that the cash 

management is largely composed of negotiation of payment terms. Since 

companies benefit from long lead times of outgoing payments and short lead 

times on incoming payments. Both companies have good overview of its cash 

management. They follow up the budget forecasting which creates a good 

review on the flow between the incoming and outgoing payments. However, 

we think that they should start to establish a cash flow statement for economic 

review. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till det behandlade ämnet. Sedan kommer en 

problembakgrund att göras som senare kommer att leda till syftet och problemformuleringen 

till vårt ämnesval. Detta görs för att läsaren ska få en klar uppfattning om studien. 

 
Första kontakten vi hade med begreppet kassaflöde och analyser av kassaflöden var i kursen 

redovisning och revision. Med detta arbete ska en undersökning hur ett företag upprätthåller 

ett jämnt flöde av in- och utbetalningar, samt vikten av att kvarhålla ett positivt kassaflöde 

undersökas. Det är extra intressant under rådande finanskris därför att företagen är i stort 

behov av likvida medel för att klara av de löpande utbetalningarna. Det är viktigt att 

poängtera att företag under goda som dåliga tider måste ha ett jämnt flöde av in- och 

utbetalningar. Analyser av kassaflöden ger en tydlig uppfattning om hur företagets likvida 

ställning kan förändras mellan olika år och hjälper till att upptäcka eventuell ändring i 

kassaflödet. Ett företags möjligheter att skapa positiva kassaflöden och se över företagets 

redovisning av kassaflödena är mycket viktigt. Företaget måste vara noga med rutinerna för 

likviditetshanteringen för att kunna överleva på marknaden, eftersom företagens likvida 

situation ständigt förändras. (Falkman, 2000) 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Kassaflödet har blivit alltmer viktigt i dagens samhälle, då in- och utbetalningar sker löpande i 

företagen. Detta för att tidigare kunna upptäcka ett ojämnt flöde av likvida medel. Om 

likviditeten är dålig en period är det akut för företaget att skaffa fram likvida medel annars 

kan inga utbetalningar ske. Till skillnad från lönsamheten ifall den skulle vara låg under en 

period är det inte lika akut för företaget. Beroende på att lönsamheten har en relativt svag 

koppling till likviditet, däremot är kopplingen mellan lönsamheten och soliditet stark. 

Soliditet är ett företags betalningsförmåga på lång sikt vilket innebär att den inte förändras i 

takt med likviditeten, då likviditeten är betalningsförmågan på kort sikt. (Thomasson, 2004) 

 

Att ha en god likviditet är något alltfler företag eftersträvar och ser som en positiv egenskap 

hos företaget. Ett tydligt exempel på att företagens likviditet blivit viktigare är till exempel att 

bankerna kontrollerar ett företags flöde av likvida medel noggrannare vid utlåning än dess 
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soliditet. Företag har gått från att varit mer resultatinriktade till mer likviditetsinriktade. 

(Hallqvist, 2009) 

 

Företagen har blivit mer omsorgsfulla med hantering av likvida medel och förvaltningen av 

dem, vilket i sin tur har lett till att rutinerna har förbättrats. Inbetalningar minus utbetalningar 

beräknar differensen av flödet på likvida medel. Det går dock inte att frigöra för mycket 

kapital eftersom många marknads- och försäljningsfördelar försvinner samtidigt som kapitalet 

frigörs. Ett exempel är om ett välfyllt lager frigörs förlängs leveranstiden vilket resulterar i att 

konkurrenskraften minskar. Det krävs en balansgång mellan tre parametrar, kapitalbindning i 

varulager, marknadsfördelar som bättre leveranstider samt försäljningsfördelar såsom bättre 

betalningsvillkor. (Sandell, 2008) 

 

Balansgången mellan att hålla ett positivt kassaflöde och goda affärsvillkor är viktiga för 

företagen att hantera. Företagens ekonomichef och försäljningschef bör ha en kontinuerlig 

dialog för att effektivisera företagets rutiner gällande kundfordringar och leverantörsskulder, 

då effektivisering av dessa två poster genererar frigörelse av kapital vilket i sin tur leder till 

sänkta ränteförluster och räntekostnader för företaget. (Bennet 2003) 

 

Två viktiga aspekter för företagen är att förbättra sina rutiner inom likviditetshanteringen av 

kundfordringar och leverantörsskulder. För att kunna öka lönsamheten inom kundfordringar 

gäller det att förkorta ledtiderna från det att beställning anländer till det att kunden betalar 

fakturan. Det blir en motsatseffekt på leverantörsskulder, att förlänga ledtiden från att 

beställning skickas till att fakturan betalas.  Således hanteras betalningsströmmarna bättre, 

vilket genererar mer avkastning såsom ränteintäkter. (Sandell, 2008) 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur industriföretag genomför sin likviditetshantering av 

in- och utbetalningar på kort sikt samt undersöka om vi kan finna förslag till förbättringar.  
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1.3 Problemformulering 
 
• Hur företagets aktiva likviditetshantering skapar rutiner för in- och utbetalningar? 

• Hur behandlas eventuella överskotts- respektive underskottslikviditet? 

• Finns det skillnader i rutiner som tillämpas mellan inhemska och utländska 

kundfordringar?  

• Vilka betalningsrutiner kan förändras så att kund- och leverantörsbetalningar blir mer 

effektiva? 

 

1.4 Avgränsningar 
 
Studien avgränsas till två industriföretag i Mälardalen. Vi har bortsett från likviditetshantering 

på lång sikt utan istället inriktat oss på kortsiktiga rutiner vid hantering av likviditet i de här 

två företagen. Fokus ligger på inbetalningar från kundfordringar och utbetalningar till 

leverantörsskulder. Siffrorna som använts från företagen i studien har kommit från år 2007. 
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1.5 Ordlista 
 
Begrepp Definitioner 

 

Budget En prognos över framtida ekonomiska händelser. Ett verktyg för att 

 sköta bland annat företagets ekonomi. (Andrén, 2003) 

Inbetalningar Likvida medel som betalats in till företaget. (Falkman, 2000) 

Inkomster Värdet av sålda varor eller tjänster. (Falkman, 2000) 

Intäkter Värdet av de varor eller tjänster som sålts och levererats (presterats) 

under en given period. (Falkman, 2000) 

Kapital- 

omsättningshastighet Ett mått på hur många gånger ett företags genomsnittliga lager eller 

kapital förnyas under t.ex. ett år. Ju högre omsättningshastighet, desto 

bättre utnyttjande av lagerkapacitet och kapital (Andrén, 2003). 

Kassaflöde Betalningsströmmar (Andrén, 2003). 

Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är en sammanställning av ett företags in- och 

utbetalningar av likvida medel under räkenskapsåret (Andrén, 2003). 

Kostnader Värdet av de resurser som förbrukats under en given period. (Falkman, 

2000) 

Kundreskontra En förteckning över företagets kundfordringar (www.ne.se) 

Likviditet Betalningsförmåga. Med ett företags likviditet menas dess 

betalningsförmåga på kort sikt (Andrén, 2003). 

Likviditetsbudget Sammanställning av ett företags eller individs förväntade framtida in- 

och utbetalningar (Andrén, 2003). 

Likviditetshantering   Planering av penningflödet och effektivisering av kapitalutnyttjandet 

(Andrén, 2003) 

Omsättning Det sammanlagda värdet av ett företags försäljning under en viss 

period. (Andrén, 2003) 

Räntenetto Skillnaden uttryckt i kronor mellan ett företags intäkts- och 

kostnadsräntor (Andrén, 2003) 

Utbetalningar Likvida medel som betalats ut från företaget (Falkman, 2000). 

Utgifter Värdet av anskaffade resurser (Falkman, 2000) 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet redogörs tillvägagångssättet vi använt oss av vid studien om företagens 

likviditetshantering. Vilka vetenskapliga synsätt som har beaktats, information om 

respondenterna och varför de valdes samt beskrivning om studiens validitet och reliabilitet 

presenteras nedan. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi tillämpade i denna studie det explanativa tillvägagångssättet som vetenskapligt synsätt. 

Explanativt betyder förklarande vilket innebär att djupare kunskaper söks och ger förståelse 

för att kunna beskriva och förklara undersökningen (Björklund & Paulsson, 2003). Djupare 

kunskaper söktes om kassaflöde och likviditetshantering, genom att vi läste litteratur, artiklar 

och information på Internet. I studien användes både primära och sekundära källor vilket gett 

både relevanta förstahandskällor samt vetenskaplig information från tidigare studier 

(Björklund & Paulsson, 2003). För att kunna skapa mer förståelse besöktes två företag med 

utförliga intervjuer. Allt för att få bredare kunskaper om vad företagen har för rutiner inom sin 

likviditetshantering utanför den teoretiska ramen vi fått från litteraturen. 

 

Vi utförde studien genom en fallstudie då vi inriktade oss på Stamo Maskin AB och GEA 

EXOS Ventilation AB. Fallstudie är en detaljerad undersökning av en speciell företeelse. 

Exempelvis en individ, grupp eller företag där kännetecknet för fallstudie är att fokusera på en 

eller några få undersökningsenheter. Fallstudien fokuserar även på hur processerna fungerar 

och syftar till att ge djupgående samt mer detaljerade kunskaper inom undersökningsområdet. 

Studien bedrivs empiriskt, det vill säga ute i verkligheten. (Björklund & Paulsson, 2003) Vi 

intervjuade ekonomichefen Åsa Miettinen på Stamo maskin AB under en timme den 20 april 

2009. Den 27 april 2009 intervjuades även ekonomiansvarige Marie Jansson på GEA EXOS 

Ventilation AB under 45 minuter. 

 

För att uppnå bästa resultat i enlighet med uppsatsens syfte användes den kvalitativa metoden. 

Intentionen med den kvalitativa metoden är att beskriva, analysera och förstå beteendet hos 

undersökningsobjektet. Därtill utfördes kvalitativa intervjufrågor för att erhålla det bästa 

resultatet av fallstudierna hos respondenterna. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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2.2 Informationsinsamling 
 
I studien användes både primära och sekundära källor. För att fallstudien skulle vara 

genomförbar var primära källor i form av intervjuer en förutsättning eftersom det inte fanns 

litteratur skriven som stämde överrens med fallstudiens syfte. Intervjuerna genomfördes så att 

vi kontaktade de specifika företagen som var intressanta för studien. Om företagen ville ställa 

upp på en intervju bifogades intervjufrågorna via ett e-postmeddelande så att respondenterna 

kunde förbereda sig på bästa sätt. Mer om hur själva intervjumetodiken genomfördes kan 

läsas längre ner under rubriken ”Intervjumetodik”. Våra sekundära källor består av litteratur 

och information från Internet. Litteratur från främst skolans bibliotek har använts men även 

litteratur från tidigare kurser, sedan har internetkällor såsom diva och uppsatser.se använts. 

Sökord som har använts är likviditet, likviditetshantering, kassaflöde, kundfordringar och 

ledtid. 

 

2.3 Urval och respondenter 
 
Urvalet i denna studie består av två aktiebolag i mälardalen.  Varför två respondenter har valts 

är för att öka tillförlitligheten, eftersom fallstudie från ett företag kan ge en alltför ensidig 

bild. Studien har inriktats på tillverkande företag inom industribranschen. Det för att 

tillverkande företag har ett kassaflöde med in- och utbetalningar som sker löpande vilket gör 

en studie om likviditetshantering mer intressant att utföra. Då företagen behöver arbeta mer 

aktivt med rutiner inom kundfordringar och leverantörsskulder. Valet av storlek på företagen 

grundades på att små till medelstora företag har ett fåtal anställda som arbetar med ekonomi 

dagligen, vilket lättare skapade en översyn på deras likviditetshantering. Varför just de här två 

företagen valdes var på grund av storleken på företagen och de geografiska läget samt att vi 

indirekt har haft kontakt med dem sedan tidigare.  

 

2.3.1 Respondent 1: Stamo Maskin AB 
 
Ett aktiebolag med 23 anställda, en VD samt en styrelse bestående av sju personer. De har sitt 

säte i Västerås och deras omsättning för år 2007 låg på 45 Mkr. De är specialiserade på att 

tillverka maskiner och processanläggningar inom kemisk industri. 
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2.3.2 Respondent 2: GEA EXOS Ventilation AB 
 
Ett aktiebolag med 50 anställda, en VD samt en styrelse bestående av sex personer. De har sitt 

säte i Enköping, men de är också ett dotterbolag till en större koncern som har sitt säte i 

Tyskland. Deras omsättning för år 2007 var 105 Mkr. De är specialiserade på att tillverka och 

sälja ventilationsanläggningar samt tjänster i anslutning därtill samt därmed förenlig 

verksamhet. 

2.4 Intervjumetodik 
 
Upprättandet av intervjufrågor gick i enlighet med trattmodellen i figuren nedan, allmänna 

frågor i början för att sedan övergå till mer detaljerade och specifika frågor på slutet. Det 

innebär att respondenten enklare får en uppfattning och förståelse för intervjuns upplägg och 

dess syfte. Trattmodellen ger också intervjuaren möjligheten att hamna på respondentens nivå 

och eventuellt ändra frågorna därefter. Det för att först få en bredare infallsvinkel och därefter 

anpassa frågorna för att uppmuntra respondenten att berätta fritt. (Björklund & Paulsson, 

2003) Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär. Anledningen till den metoden är för 

att den bäst motsvarar intentionerna med att söka förståelse hos företagets syn på hantering av 

kassaflödet. I figuren nedan beskrivs metodiskt tillvägagångssättet. 

 

 

1. Öppning, informera om avsikten med intervju, 

beräknad intervjutid etcetera. 

2. Fri berättelse. Lyssna, uppmuntra respondenten 

att säga mer. 

3. Precisering. Be om konkreta exempel, be om 

 mer fakta och använd kompletterande frågor. 

4. Kontroll. Be om mer exakta svar, aktuella 

exempel och pröva motstridiga uppgifter 

Figur 2.1 Trattmodellen (Kylén, 1994) 

 

I den semistrukturerade intervjuformen är frågeområdena och frågorna bestämda i förväg. 

Svaren blir öppna men det kan ändå förekomma frågor med fasta svarsalternativ. I och med 

att svaren blir öppna skapas det möjligheter att ställa eventuella följdfrågor för att utveckla 

och fördjupa respondenternas svar. (Björklund & Paulsson, 2003) 
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2.5 Validitet och reliabilitet  

 

Reliabilitet behandlar i vilken utsträckning en studie kan upprepas och ändå erhålla samma 

resultat, det vill säga om samma värde erhålls om undersökningen upprepas (Björklund & 

Paulsson, 2003). För att erhålla ett tillförligt svar krävs att fallstudierna struktureras på 

liknande sätt. För att öka reliabiliteten i studien har intervjufrågor som är anpassade till 

respondenterna använts. Intervjufrågorna är anpassade så att respondenterna kan besvara 

frågorna utan att de är riktade åt något håll. Personliga intervjuer utfördes med respondenterna 

vilket gjorde att vi kunde utläsa deras kroppsspråk, vilket resulterade i att eventuella 

missförstånd kunde redas ut. Respondenterna gavs även möjlighet att se vad vi har skrivit så 

att inga missförstånd har skett under intervjuns gång.  

 

De sekundärdata vi använde oss av anser vi vara tillförlitliga då till exempel litteraturen 

används som kurslitteratur till många kurser på olika högskolor och universitet, men också för 

att litteraturförfattarna är oberoende av ämnet. All information vi samlade ifrån Internet har 

hittats på ett antal olika webbsidor, varav reliabiliteten styrks då samma fakta har hittats på ett 

flertal olika webbsidor. 

 

För att erhålla en hög validitet krävs det att rätt frågor ställs till rätt person (Björklund & 

Paulsson, 2003). Detta har gjorts genom att intervjua personer som har både kunskaper inom 

studieområdet och ansvar i väsentliga delar av verksamheten. För att få tillförlitliga svar och 

så djupa diskussioner inom studien som möjligt skickades frågorna ut till studiens 

respondenter innan intervjun så att de skulle känna sig bekväma och förberedda inför 

intervjun. Vilket innebär att mer genomtänkta svar uttalas och därmed finns ett bättre 

underlag till problemområdet (Björklund & Paulsson, 2003). 
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2.6 Källkritik 
 
Under studiens gång har insamlandet av teori i form av litteratur, internetkällor och intervjuer 

stått som grund till studien. Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt att bestämma hur 

tillförlitliga källorna har varit. Vid insamlandet av teorin som tagits från Internet har 

webbsidan grundligt granskat, men vi har även stöd i den teori som skrivits nedan i form av 

andra webbsidor och författare som angett samma sak. Vi har försökt att sålla bort äldre källor 

för att få aktuell information om ämnet. Dock så finns några gamla källor, men vi anser att det 

är en tillförlitlig källa, då inget nytt om ämnet har presenterats.  

 

Vår studie är svår att generalisera, då det finns många industriföretag i Sverige och många 

olika metoder att sköta ett företags likviditetshantering. Då vi genomfört en fallstudie och 

granskat några få undersökningsenheter är generalisering är svår att göra, då urvalet består av 

två stycken företag. Dock så kan studien generaliseras till viss del, då många företag arbetar 

på liknande sätt när det gäller likviditetshantering. 
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3. Referensram 

 
Detta kapitel behandlar teoretisk fakta om likviditetshantering samt begrepp och förklaringar 

som är viktiga för studiens genomförande. 

 

3. 1 Flödeskretsloppet i ett företag 
 
Företag införskaffar resurser från sina leverantörer, därefter bearbetas de till produkter och 

prestationer åt företagets kunder. Förhållandet mellan värdet av de levererade produkterna och 

prestationerna samt värdet av resursförbrukningen betecknas lönsamhet. Desto högre värde ett 

företags prestationer har gentemot värdet av de förbrukade varorna, desto högre lönsamhet har 

företaget. (Blomstrand & Källström, 1991) 

 

Resursförbrukningen vid tillverkningen samt leveranserna av de bearbetade produkter och 

prestationer skapar flöden av in- och utbetalningar. Varje inbetalning ökar företagets likviditet 

medan varje utbetalning minskar likviditeten. Ju högre inbetalningar i förhållande till 

utbetalningar som företaget har ju högre likviditet erhålls. En positiv balans mellan in- och 

utbetalningar på kort sikt kan öka lönsamheten på lång sikt, då överskottslikviditeten på kort 

sikt kan placeras på ett mer avkastningsvänligt sätt. Om överskottslikviditeten är frekvent så 

skapas en god lönsamhet på lång sikt. Figur 3.1 här nedan illustrerar kretsloppet av flödena 

som beskrivits. (Blomstrand & Källström, 1991) 

 

Figur 3. 1 Flödeskretsloppet bestående av flöden för resurser, prestationer och in- och 

utbetalningar. (Blomstrand & Källström, 1991) 
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3. 2 Kundfordringar 
 
Om ett företag säljer en vara eller tjänst på kredit till en konsument, uppstår en fordran. Denna 

fordran kallas för kundfordran. En kundfordran förfaller normalt till betalning inom ett år och 

räknas därför till omsättningstillgångar under gruppen kortfristiga fordringar. 

Kundfordringarna utgör en väsentlig del av företagets rörelsekapital. Kapitalet är bundet och 

därför påverkas företagets likviditet negativt. För att denna omsättningstillgång ska utnyttjas 

på bästa sätt, bör företagen se över sina interna rutiner och kontrollera ifall det finns 

möjligheter till effektivisering i företagens inbetalningsprocesser. Vanligaste åtgärden är att 

påskynda och korta ner hanteringen av ledtiderna på kundfordringarna. (Larsson & 

Hammarlund, 2005) 

 

Syftet är att korta ner tiden mellan ordermottagning till att erhålla betalning från kund. 

Förkortad tid vid hantering av kundfordringar leder till minskad kapitalbindning som i sin tur 

leder till ränteintäkter och räntevinster. (Larsson & Hammarlund, 2005) 

 
 

 
 
 
Figur 3. 2 Figuren visar kopplingen mellan tiden och kapitalbindningen i ett företag och på så 

sätt hur effektivisering av kundfordringar kan hanteras. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
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3. 3 Leverantörsskulder 
 
Om ett företag köper en vara eller tjänst på kredit från ett annat företag, uppstår en skuld. 

Denna skuld kallas för leverantörsskuld, vilket betyder att det är ett annat företags 

kundfordring gentemot det beställande företaget. (Thomasson, 2004) 

 

En leverantörsskuld förfaller normalt till betalning inom ett år och räknas därför till 

kortfristiga skulder. För att denna kortfristiga skuld ska utnyttjas på bästa sätt, bör företagen 

granska sina interna rutiner och kontrollera ifall det finns möjligheter till effektivisering i 

företagens utbetalningsprocesser, från offert till betalning. (Larsson & Hammarlund, 2005) 

3. 4 Likviditet 
 
Likviditet innebär betalningsförmåga, men från ett företags synpunkt innebär det 

betalningsförmåga på kort sikt (Blomstrand & Källström, 1991). Vid kortsiktiga betalningar 

använder företaget likvida medel som betyder pengar (Thomasson, 2004). När det talas om 

likvida medel handlar det om pengar som finns tillgängliga, till exempel:  

• som kontanter i företagets kassa 
   

• på företagets plusgirokonto  
   

• på företagets checkkonto  
   

• på företagets bankkonto (-konton)  

Det finns nyckeltal som går att räkna fram för att få en uppfattning om likviditeten i företaget. 

Ett vanligt nyckeltal som indikerar företagets betalningsförmåga på kort sikt är 

kassalikviditet. Om ett företags kassalikviditet ligger på 100 procent eller mer kan de 

kortfristiga skulderna betalas omgående, då under förutsättning att omsättningstillgångarna 

kan omsättas omedelbart. Är kassalikviditeten lägre än 100 procent och eventuella varulager 

eller pågående arbeten inte kan omsättas direkt, kan företaget behöva göra sig av med 

långfristiga tillgångar eller ta lån för att kunna betala sina kortfristiga skulder. (Thomasson, 

2004) 

  

Figur 3. 3 Kassalikviditet(Sandell, 2008) 
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3. 5 Ledtidsproblem i flödet mellan in- och utbetalningar 
 
Det finns problem inom flödeskretsloppet som ofta orsakar många företagskonkurser. 

Problemen består av ledtiderna mellan in- och utbetalningar av likvida medel. Utbetalningar 

för tillverkning av produkter sker ofta långt före de inbetalningar företaget får utav kunderna. 

Om ett företag har en kapitalomsättningshastighet på ett, sker utbetalningarna i genomsnitt ett 

år före inbetalningarna. (Blomstrand & Källström, 1991) Kapitalomsättningshastighet är ett 

mått på hur många gånger ett företags genomsnittliga lager eller kapital förnyas under t.ex. ett 

år (Andrén, 2003). Denna långa ledtid mellan in- och utbetalningar är speciellt märkbara i 

nystartade företag och företag som expanderar snabbt. Förklaringen till detta beror på de stora 

utbetalningar företaget måste göra för investeringar i fastigheter, maskiner och andra 

inventarier. Det innebär att utbetalningar för de investeringar som behövs för att omsättningen 

och företagets existens ska fortlöpa måste finansieras under långa perioder med annan 

likviditet, såsom banklån än den som erhålls från inbetalningarna ifrån aktuell omsättning. 

(Blomstrand & Källström, 1991) 

 

Företag som expanderar i ett lugnare tempo eller har slutat att expandera tenderar att ha en 

positivare balans mellan in- och utbetalningar, då inbetalningar från kunder är större än de 

utbetalningar som nämnts i stycket ovan. Överskottslikviditeten som framkommer bör 

placeras på kapitalmarknaden såsom aktier, detta för att ge så hög avkastning som möjligt, 

alternativt placera i nyinvesteringar i företaget. Figuren nedan visar hur företag kan klassas 

beroende på om lönsamheten och likviditeten är hög eller låg. (Blomstrand & Källström, 

1991)  

 

 
 

Figur 3. 4 Förhållandet mellan hög och låg likviditet kontra lönsamhet samt rådande 
företagssituation. (Blomstrand & Källström, 1991) 
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3. 6 Likviditetsbudget 
 
Likviditeten hos ett företag återspeglas oftast i en likviditetsbudget som visar om det finns 

täckning av likvida medel till kommande utbetalningar. En likviditetsbudget visar även att 

likviditeten kan kalkyleras fram i olika perioder. En budget med längre framförhållning är 

genast osäkrare än de med kortare tidsperiod budgeterad. En sådan budget görs eftersom 

betalningsströmmarna in och ut från företaget inte stämmer överrens med intäkter och 

kostnader. (Thomasson, 2004) En likviditetsbudget upprättas löpande utifrån de flesta 

företagens affärssystem. (Larsson och Hammarlund, 2005) Likviditetsbudgeten har följande 

principiella utformning: 

 

 

Likvida medel vid årets början 

+ Inbetalningar 

- Utbetalningar 

= Likvida medel vid periodens slut 

 

Figur 3. 5 Likviditetsbudgeten i enkel utformning. (Blomstrand & Källström, 1991) 

 

3. 7 Likviditetshantering 
 
Likviditetshantering innebär ständiga avvägningar att konstant ha tillräckligt hög likviditet så 

att utbetalningarna kan ske samt göra det på ett lönsamt sätt. Det genom att utnyttja 

möjligheterna till intäktsräntor och undvika onödiga kostnader såsom dröjsmålsräntor. 

(Blomstrand & Källström, 1991) 

 

Det uppstår kostnader för företag när de har låg likviditet men det uppstår även kostnader vid 

hög likviditet. När det gäller kostnad för låg likviditet uppstår det när viktiga leverantörer inte 

längre vill leverera, då de inte får betalt i tid. Eller i värsta fall om företaget går så dåligt att 

leverantörerna inte erhåller betalning. Dröjsmålsräntor räknas också som en kostnad. Gällande 

kostnader för hög likviditet uppstår det när företaget går miste om avkastning på ränteintäkter 

genom att ha för mycket likvida medel i beredskap för att göra utbetalningar. Överskott av 

likvida medel bör placeras i exempelvis penningmarknaden för att erhålla högre ränta 

gentemot den icke-räntebärande kassan. (Blomstrand & Källström, 1991) 
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Figur 3. 6 Denna figur visar sambandet mellan 

betalningsberedskap och påverkan på lönsamheten. Har 

företaget hög likviditet (god betalningsberedskap) minskar den 

interna lönsamheten, på grund av missade ränteintäkter. 

(Blomstrand & Källström, 1991) 

 

 

När företaget får inbetalningar från sina kunder görs en bedömning hur likvida medel bäst kan 

användas. Om de inbetalda pengarna behövs direkt för att exempelvis kunna betala 

leverantörer behålls pengarna i kassan alternativt på checkräkningskontot för att vara 

lättillgängligt. Om utbetalningsbehovet är mindre än pengarna de kommande dagarna bör 

företaget placera överskottet på ett bankonto med bättre ränta. Behöver inte företaget 

pengarna på längre sikt än en månad bör företaget kontakta banken och placera pengarna 

enligt ett specialinlåningsavtal. Det innebär att pengarna får högre ränta men de är samtidigt 

låsta i banken för den avtalade perioden. (Blomstrand & Källström, 1991) 

 

 

 

Figur 3. 7 Denna figur beskriver de åtgärder 

som den likviditetsansvarige gör. 

(Blomstrand & Källström, 1991) 

 

 

 

En viktig sak att poängtera angående likviditetshanteringen är att det inte skapas rutiner för 

effektivisering, utan det är de handlingar som tillämpas som skapar rutiner inom 

likviditetshanteringen. Om dessa handlingar är genomtänkta skapas rutiner som effektiviserar 

likviditeten i företaget. (Samuelsson, 2004) 

 

 

Figur 3. 8 Från likviditetshantering till effektivisering (Egenarbetad) 
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Det måste finnas en beredskap för att täcka ett eventuellt betalningsunderskott i företaget. Ett 

sätt att överbrygga kortsiktiga betalningsproblem är avtal med banken om 

checkräkningskredit. Checkräkningskrediten kan hantera de kortsiktiga målen av 

utbetalningar som inte täcks av inbetalningar från företaget. Om ett överskott mellan in och 

utbetalningarna förväntas uppkomma bör företaget planera hur överskottet ska användas. Det 

sker utifrån ett säkerställande att företaget har tillräckliga likvida medel för att klara enskilda 

större utbetalningar. Det betyder att likvida medel inte ska uppgå till ett för högt belopp, då 

avkastningen blir låg på grund av missade ränteintäkter. Att hålla pengar i kassan ger ingen 

avkastning alls och att ha pengar på transaktionskontot ger endast en låg ränta. Har företaget 

kontinuerligt upprättat en likviditetsbudget tillsammans med kassaflödesanalysen utgör de en 

helhetsbild över företagets likvida situation. Det krävs då att ledningen är väl insatta i 

företaget och gör en avvägning mellan den potentiella avkastningen och risken att hamna i 

betalningssvårigheter. (Sandell, 2008) 

 

En förbättringsåtgärd till företagets kassaflöde är att få inbetalningar så tidigt som möjligt 

samtidigt som betalningsvillkoren för utbetalningarna skjuts upp så långt som möjligt. Detta 

resulterar i ett starkare räntenetto. Har företaget dålig uppsikt på kassaflödena skapas onödiga 

kostnader som företaget med bättre rutiner i likviditetshantering hade kunnat förutse. 

Överstiger utbetalningarna företagets inbetalningar riskerar företaget straffavgifter, 

dröjsmålsräntor, vilket inte är positivt för företagets image och deras affärsrelationer. 

(Sandell, 2008) 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel handlar om likviditetshanteringen hos de två företag i fallstudien. 

 

4.1 Stamo Maskin AB 
 
Stamo Maskin AB startades år 1949 och har idag 23 anställda i Västerås. Bolaget har sju 

säljare ute i världen som även är delägare i företaget. Sedan starten har Stamo vuxit till en av 

de stora erkända leverantörerna av omrörsteknik. De har tillverkning i Kopparlunden i 

Västerås och specialtillverkar omrörare och blandare till kunder i hela världen. År 2007 har 

företaget expanderat kraftigt och tagit marknadsandelar och idag har företaget cirka 45 

miljoner kronor i omsättning och kassalikviditeten för år 2007 låg på 151,1 procent. Årets 

resultat för år 2007 var 2,113 miljoner kronor. De befinner sig i ett expansivt läge med flera 

nyinvesteringar på maskiner och lokal. Marknadsmässigt sker det expansion särskilt på 

miljösidan där många nya marknader har öppnats för omrörsteknik. Det är främst marknaden 

för biogasanläggningar som expanderar eftersom de kan få bidragsstöd från EU. Företaget har 

i dagsläget en anställd som enbart arbetar med ekonomin, varav dennes arbetsuppgifter kan 

variera från daglig hantering av in- och utbetalning till upprättande av kontrakt etcetera. 

(Miettinen, 2009) 

 

4.1.1 Likviditetsbudget 
 
Stamo Maskin AB använder sig av likviditetsbudgetar som sträcker sig sex veckor framåt. 

Ekonomen på företaget använder sig då utav en Excel-mall som de har skapat till detta 

ändamål. Företaget har även ett affärssystem kallat ”Monitor” där de kan skapa och få fram 

konkreta betalningsprognoser gällande kundfordringar och leverantörsbetalningar. Poster som 

löner, skatter, moms och arbetsgivaravgifter kompletteras av ekonomen själv i 

likviditetsbudgeten samt övriga poster som är utav mer exceptionellt slag gentemot 

verksamheten. ”Monitor” består av olika moduler som täcker de olika aktiviteter som 

förekommer i ett tillverkande företag. En viktig sak som poängterades är att alla 

leverantörsbetalningar, kundfordringar samt bokföringen ska vara uppdaterad till de senaste 

inför ett skapande av en likviditetsbudget, annars kan budgeten bli enormt missvisande vilket 

kan vara förödande för företaget. (Miettinen, 2009) 
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Leverantörsfakturor och kundfordringar ligger lagrade i affärssystemet ”Monitor”. I detta 

system kan ekonomen få information om när leverantörsfakturorna kommer att förfalla och 

när deras kundfordringar är på väg att bli förfallna. Stamo använder sig av sex veckors 

prognostid framåt eftersom efter denna period så blir budgeten osäker och missvisande då 

många framtida leverantörsfakturor och kundfordringar inte räknas med. (Miettinen, 2009) 

 

4.1. 2 Utbetalningsprocess  
 
Åsa Miettinen sköter alla leverantörsbetalningar en gång i veckan. Postgirobetalningar sköts 

manuellt eftersom Stamo endast har bankgiro. Utlandsbetalningar är oftast svårare att hålla 

reda på därför används kalenderfunktionen i Microsoft Outlook flitigt med 

påminnelsefunktioner. (Miettinen, 2009) 

 

Stamo erbjuder 30 dagars betalningsvillkor på sina kundfakturor. Det finns dock enstaka 

kundfakturor där betalningsvillkoret är på 45 dagar likaså gällande leverantörsbetalningarna. 

Det är en bra gräns eftersom då hamnar de aktuella kund- och leverantörsbetalningar samt det 

som har fakturerats i likviditetsbudgeten. (Miettinen, 2009) 

 

4.1.3 Inbetalningsprocess  
 

Stamo ser över kundreskontran varje månad och fakturerar sedan kunderna. Faktureringen 

registreras inte i bokföringen direkt utan de måste föra en bokföringsjournal ”vid sidan om”. 

Ekonomen för en bokföringsjournal en till två gånger i veckan för att ha bra översyn på 

faktureringen. Vid förskottsbetalningar på produkter som levereras faktureras det inte då det 

ingår en följesedel. Sådana följesedlar måste på en gång bokföras som en ”noll faktura”, alltså 

att det redan är betalda. (Miettinen, 2009) 

 

När kundreskontran är behandlad går ekonomen sedan vidare till den förfallna kundreskontra 

vilket vanligtvis görs en gång i veckan. Där ser Stamo ifall någon kund ligger efter med en 

betalning vilket genast tas om hand. Då tas det kontakt med de berörda personerna för att 

kunna diskutera om vad det är för problem och hur inbetalningen ska kunna lösas. I Stamos 

fall är det problem mer frekvent hos utländska kunder än hos svenska kunder. Vid eventuella 

inbetalningsproblem skickas det aldrig ut någon påminnelse eftersom de på Stamo anser att 

det är opersonligt. De har även i åtanke att det kan vara de själva som har gjort något fel och 
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därför ingen inbetalning sker. Vid problem med svenska kunder kontaktar ekonomen de 

berörda kunderna medan vid problem med utländska kunder är det säljaren som kontaktar de 

berörda kunderna. Ett vanligt problem hos utländska kunder är att de måste göra en 

dokumentation på en stor order, vilket gör att de prioriterar dokumentationen före 

utbetalningen. (Miettinen, 2009) 

 

En viktig sak vid offert till betalning är att kontrollera ifall kunden har rätt betalningsvillkor. 

Detta för att hindra att kunder gör stor order med 30 dagars netto som villkor. Sådana villkor 

står sig dyrt för företaget eftersom det kan det bli ett stort glapp mellan in- och utbetalningar. 

För att minska på glappet har Stamo börjat tillämpa en kreditpolicy gällande 

förskottsbetalning från kunder.  Kreditpolicyn baseras på 30 procent i förskott sen 70 procent 

vid leverans.  Det kan även vara 30 procent, 60 procent, 10 procent då det gäller stora 

beställningar till utlandet. De utländska kunderna vill behålla 10 procent av ordersumman tills 

maskinen är installerad och färdig att brukas. Det kan ta tid att få maskinen installerad och 

brukbar vilket gör att kunden vill behålla 10 procent som en säkerhet. Återstående summan 

betalas sen när maskinen är färdiginstallerad och redo att köra igång. Det kan dröja upp till ett 

år för vissa att få den färdiginstallerad därför erbjuder Stamo Maskin AB en bankgaranti som 

kunderna får. (Miettinen, 2009) 

 

Stamo Maskin AB har en bankgaranti som kunden vill ta del utav när de betalar i förskott. 

Bankgarantin är en sorts säkerhet som banken ställer ut till Stamos kund ifall inte Stamo 

skulle leverera några produkter. Det finns förskottsgaranti och en fullgörelsegaranti som 

sträcker sig mellan att varorna är monterade tills de är leveransklara och färdiga att användas. 

Beroende på vilket val av betalningsvillkor som parterna emellan kommit överrens om 

beslutar kunden om vilken bankgaranti som de vill ha. Bankgarantin har en begränsning på 

4,9 miljoner kronor. (Miettinen, 2009) 

 

4.1.4 Jämnt flöde av betalningsströmmar 
 
Stamo försöker minska glappet genom att göra leverantörsbetalningar en gång i veckan, på 

grund av att de har inkommande leveranser varje dag. Det kommer in pengar kontinuerligt, 

eftersom när de levererar produkter eller har en förskottsbetalning på ingång faktureras det 

omgående. Alla slutbetalningar överblickas i Excel samt med hjälp av påminnelse i Microsoft 

Outlook. De kan inte arbeta långt framåt i tiden eftersom vissa beställningar kan ta flera 
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veckor att producera till beställningar som bara tar en timme att framställa. Ett annat problem 

är att de har beställningar som är snabba att tillverka, men affärsprocessen kan bli utdragen, 

exempel på en utdragen affärsprocess är när kunden inväntar bidragspengar från kommun, stat 

eller EU. (Miettinen, 2009) 

 

Stamo har inget stort lager av färdiga produkter eftersom produkterna görs kundanpassade, 

däremot har de ett litet lager av standardprodukter som de snabbt kan montera och leverera. 

Då Stamo fakturerar varje dag kommer det in pengar dagligen jämfört med vissa företag som 

är inriktade på fasta rutiner som generella faktureringsdagar, till exempel att fakturering sker 

varje fredag. Stamos rutiner gällande förskottsfakturering innebär att regelbundna 

inbetalningar till kontot ökar vilket ger större sannolikhet att företaget kan betala sina 

leverantörsskulder. Stamo verifierar leverantörsbetalningsjournalen varje vecka och efter det 

dras pengarna från kontot i takt med att fakturorna förfaller. Eftersom flödet av in- och 

utbetalningar sker dagligen är det viktigt att ha bra överblick på vilket konto pengarna 

kommer in. Stamo har två konton, ett Euro-konto och ett SEK-konto. Märker de att det finns 

mycket pengar på Euro-kontot överför de pengarna till SEK-kontot eftersom det är från detta 

konto utbetalningarna sker. (Miettinen, 2009) 

 

Stamos fordran gällande utländska kunderna på 10 procent kan lätt glömmas bort då varorna 

redan har levererats. För att ha kontroll på slutbetalningarna har de påminnelser i Microsoft 

Outlook, de har även en Excel-fil som heter delbetalningar som innehåller den informationen. 

I filen delbetalningar står den återstående summan som ska faktureras.  Samtidigt måste en 

planering ske eftersom Stamo måste skicka med en bankgaranti när de slutfakturerar 10 

procent. Det innebär att om de ska fakturera om två veckor måste Stamo omgående beställa 

en bankgaranti för att hinna få den vid faktureringen. De måste även hinna få ett godkännande 

av kunden vid ansökan om bankgaranti. Det finns även externa faktorer som orsakar 

förseningar vilket Stamo inte har några möjligheter att påverka. Till exempel att banken är sen 

med att skaffa fram en bankgaranti. Då väntar Stamo på att få emot en förskottsbetalning från 

en kund som de egentligen hade kunnat fakturera, men på grund av bankens långsamma 

handläggning med bankgarantin gör att de inte kan fakturera kunden. Förskottsbetalningar 

från kund har oftast tio dagars netto vilket innebär att företaget snabbt får in pengarna. En 

försening av bankgarantin gör att Stamo kan få vänta upp till två veckor på en inkommande 

betalning. Stamo har numera i åtanke att banken kan vara sen och för att förbättra detta har de 

försökt få bättre kontakt och kommunikation med banken. (Miettinen, 2009)
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4.1.5 Effektivisering av kassaflödet  

 
För att effektivisera hanteringen av kassaflödet ser Stamo över de interna rutinerna till 

leverantörer och kunder med störst tonvikt på kundbetalningar eftersom det är viktigt att ha 

god kommunikation med kunder. Leverantörer har visserligen också stor betydelse i 

sammanhanget då det går att spara in pengar genom att förbättra inköpsprocessen. Ett 

praktiskt exempel på det är att leverantörerna tar betalt för både frakt och emballage vid 

leverans. Stamo beställer för ca en miljon kronor av en leverantör och genom det förhandlade 

de bort frakten på 750 kr per leverans.  För att slippa onödiga fraktkostnader samköper Stamo 

från leverantören, till exempel om Stamo vet att de ska beställa in små kvantiteter under olika 

tidsperioder av en leverantör så beställer de allt under en leverans. (Miettinen, 2009) 

 

Detta är några exempel på löpande förbättringar som Stamo gör för att effektivisera 

likviditetshanteringen. Stamo registrerar fakturorna efter vilket projekt de befinner sig i och 

på detta sätt ser företaget över onödiga kostnader. Vid projektregistreringen kan Stamo se vad 

varje kundorder har genererat för intäkter och kostnader samt ser de vilka kostnader som kan 

effektiviseras. Detta görs för att kunna räkna ut täckningsbidrag och se om företaget 

fortfarande tjänar någonting av den här produkten som produceras och säljs eller om de bara 

går plus minus noll på den. (Miettinen, 2009) 

 

4.1.6 Inhemska och utländska kundfordringar 

 
Alla utländska kundfordringar är i Euro och inbetalningar kommer till banken via post. 

Svenska kundfordringar är i kronor och inbetalningarna sker enbart via bankgiro. Vid nya 

utländska kunder kräver Stamo 100 procent förskottsbetalning, då de anser att ta 

kreditupplysningar är för riskabelt. Beroende på att oftast är inte andra länders 

kreditupplysningar så bra uppdaterade. Stamo försöker istället via säljaren hålla en bra 

kontakt med företaget och eventuellt en blivande återköpare. Ifall företaget som handlar med 

Stamo blir en återköpare omförhandlas villkoren. Då åker säljaren ner till det specifika 

företaget för att försöka få en bra helhetsbild av organisationen. Ifall betalning uteblir från 

utländska företag efter omförhandling tar Stamo kontakt med såväl företaget som säljaren, 

detta för att alla ska bli uppdaterade om läget. Ifall betalning förfaller hos en inhemsk kund 

ringer Stamo direkt och frågar vad problemet är. Ett vanligt problem hos utländska kunder är 
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att de måste göra en dokumentation på en stor order, vilket gör att de prioriterar 

dokumentationen före utbetalningen. (Miettinen, 2009) 

 

4.1.7 Underskott/överskott 
 
Vid underskott av likviditet använder sig Stamo utav en checkräkningskredit från banken som 

i dag är på 1,1 miljoner kronor.  Det var vanligt att checkräkningskrediten användes tidigare 

år eftersom de hade sämre betalningsvillkor med kunderna. Idag har de inte använt krediten 

på några år eftersom tillväxten har varit god, främst genom att de försöker få kunderna till 

förskottsbetalning och samtidigt löpande förbättra kundkredittiden.  Det handlar om att 

förbättra betalningsvillkoren vilket gör att checkräkningskrediten inte behöver användas i så 

stor utsträckning idag utan är mer som en reservplan. (Miettinen, 2009) 

 

Stamo uppmärksammar underskott redan sex veckor i förväg i Monitor. Det är först och 

främst försäljningsavdelningen som märker underskott då de får mindre kundförfrågningar. 

Vid underskott köper bara Stamo in det allra nödvändigaste för att tillverka produkterna och 

har inget lager av färdiga produkter.  Det tas inte ut någon övertid av personalen och endast de 

viktigaste affärsresorna får göras. Personalen är företagets dyraste kostnader vilket gjorde att 

säljarna inte tog ut någon lön en månad för att spara in på sociala avgifter eftersom företaget 

hade likviditetsbrist. Möjligheter för att täcka upp underskottslikviditet kan även vara borgen 

vid ett nytt lån eller ett aktieägartillskott. Stamo har god kommunikation med handelsbanken 

då de har varit kunder sedan banken öppnade i Västerås. (Miettinen, 2009) 

 

Vid eventuellt överskott diskuterar ledningen hur de ska använda pengarna på bästa sätt, det 

överskottet Stamo hade tidigare valde ledningen att investera i en ny lokal, nya maskiner och 

inventarier samt ge utdelning till ägarna. (Miettinen, 2009) 
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4.2 GEA EXOS ventilation AB 
 
GEA EXOS ventilation AB har i dagsläget 50 anställda och har sedan starten år 1996 haft sitt 

säte i Enköping. Företaget är i en växande fas och mycket nyinvesteringar har gjorts under de 

senaste verksamhetsåren. Omsättningen för år 2007 låg på 106 miljoner kronor och 

kassalikviditeten låg samma år på 121,7 procent. Årets resultat för år 2007 var på -17 000 

kronor. Företaget tillverkar och säljer ventilationsanläggningar och luftfilter samt aggregat i 

olika storlekar och längder som ska användas på hustak. De ingår i en koncern där 

moderbolaget är GEA Group AG från Tyskland. De har tre anställda som enbart sysslar med 

ekonomin. Vår respondent Marie Jansson arbetar med löpande in- och utbetalningar såsom 

kund- och leverantörsbetalningar och rapporterar de ekonomiska händelserna en gång i 

veckan till koncernen i Tyskland. (Jansson, 2009) 

 

4.2.1 Likviditetsbudget 
 
EXOS använder sig av ett affärssystem från Microsoft som heter Axapta, vilket används för 

att underlätta hanteringen av produktion, order, bokföring samt ekonomin i företaget. Axapta 

är ett internationellt affärssystem som är flexibelt och integrerat med företagets andra 

program. Axapta vänder sig till medelstora företag samt till företag på multinationell nivå 

med språkdifferentiering och lokal support. Axapta kan integreras direkt med lösningar inom 

kund- och leverantörshantering. (Jansson, 2009) 

 

I affärssystemet kan en likviditetsbudget i företaget framställas om det finns behov. Till 

exempel om flera stora beställningar lagts under en period och lager behöver köpas, det 

medför att utbetalningarna blir större än normalt. Det för att förhindra glapp mellan 

inbetalningar och utbetalningar så att EXOS inte hamnar i betalningskris. Företaget gör en 

enkel budget via rådata från Microsoft Axapta och därigenom kan de ta fram ekonomiska 

rapporter och bestämma intervallet av tidsperiod beroende på behovet. Standardintervallet i 

budgeten är på sex veckor då denna tidsperiod oftast ger trovärdig information på kort sikt. 

Inbetalningar bör vara dubbelt så stora som utbetalningar för en säker prognos för EXOS. 

Leverantörsskulder samt kundfordringar ska vara uppdaterade i bokföringen så en tillförlitlig 

budget kan upprättas. Detta för att budgeten ska fungera som underlag vid beslutsfattande och 

eventuella nyinvesteringar.  I bokföringsjournalen upprättas löpande in- och utbetalningar och 

på detta sätt kan misstag korrigeras i ett tidigt skede. (Jansson, 2009) 
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4.2.2 Utbetalningsprocess 
 
Det sker utbetalningar till leverantörer två gånger i veckan och vanligaste kredittiden är 30 

dagars netto, de har även leverantörer som ger 10 - 90 dagars kredittid. Det följs upp via en 

bokföringsjournal en gång i veckan så att alla betalningar skett på ett korrekt sätt. 

Leverantörsskulder brukar ligga på ungefär 2 miljoner i veckan. Betalningar som sker inom 

koncernen kan ske efter förfallotiden utan några påföljder ifall företaget har ont om likvida 

medel, detta på grund av att företagen inom koncernen är villiga att hjälpa varandra. (Jansson, 

2009) 

 

4.2.3 Inbetalningsprocess  
 
Köparna skickar en beställning som sedan EXOS omvandlar i Microsoft Axapta till order. 

Ordern registreras och läggs in i planeringen, därefter går ordern ut till produktionen och 

tillverkas. Under tillverkningens gång hålls en kontinuerlig dialog med kunderna för att 

kontrollera huruvida ordern fortfarande är aktuell.  Leveransdatumet kanske måste flyttas 

fram på grund av förseningar i byggnadsprojekt etcetera. När ett leveransdatum har fastställs 

beställs en bil och aggregaten skickas iväg, samma dag skickas en faktura till kunden. 

(Jansson, 2009) 

 

Ankommer en order från ett företag som inte är registrerad kund sedan tidigare, granskas 

ordern och en kreditupplysning görs. EXOS erbjuder sina kunder 10 till 90 dagars 

betalningsvillkor beroende på orderns storlek och kund . De tillämpar ingen förskottsbetalning 

då de har stort förtroende för sina kunder. Det har inträffat två gånger att de krävt 

förskottsbetalning och då var det till företag som var kända för att ha dålig betalningsförmåga, 

men det är två kunder inom loppet av tio år. Inbetalningar från kund sker löpande och 

kontrolleras veckovis ifall alla förfallna inbetalningar har skett. Valutor som används vid 

inbetalning är Euro och kronor. Inbetalningar sker via banken ifall det är svenska kunder 

medan inbetalning från utländska kunder sker till banken via post. (Jansson, 2009) 

 

EXOS har generellt bra kunder då kundkretsen inte förändras så ofta och de har god 

kommunikation med dem. Skulle kunden inte betala i tid ringer de till kunden och frågar vad 

problemet är, händer inget efter detta skickas påminnelser och som sista åtgärd indrivning. 

Har kunden tillfälliga betalningssvårigheter hjälper EXOS kunden med att bevilja uppskov. 
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De har endast haft fyra kundförluster sedan starten 1996 och då på grund av att kunden haft 

dålig betalningsförmåga. När EXOS säljer till utländska kunder består kunderna av inom 

samma koncern. I och med detta så säkrar EXOS att det inte uppkommer några problem vid 

betalningen. De behöver inte ta upplysningar om företaget då de är inom koncernen, vilket 

betraktas som en trygg affärspartner. (Jansson, 2009) 

 

4.2.4 Jämnt flöde av betalningsströmmar 
 
EXOS behöver inte ha ett stort lager av produkter om de har planerat inköpen i tid, dock 

behövs ett lager då de ska sälja en mer standardiserad produkt.  EXOS försöker att ligga steget 

före när det gäller större utbetalningar så de planerar större utbetalningar en månad i förväg. 

Det för att försäkra sig om att det finns tillräckligt med kapital till månadens utbetalningar 

samt att det finns en liten buffert till oväntade händelser. För att organisera in- och 

utbetalningar planeras ett ordermöte en gång i veckan för att uppdatera personalen. Det ges 

även tillfälle för personalen att ge synpunkter på vad som kan förbättras i företaget. (Jansson, 

2009) 

 

Det är viktigt för EXOS att kontrollera betalningarna en till två gånger i veckan då de har 

cirka två miljoner i leverantörsbetalningar per vecka samt kundfordringar som sker löpande. 

Det innebär att ett felsteg kan få konsekvenser om inte problem med betalning 

uppmärksammas i tid. (Jansson, 2009) 

 

4.2.5 Inhemska och utländska kundfordringar 
 
Vid utlandsförsäljning får EXOS enbart sälja till sina systerbolag i övriga Europa och världen. 

Detta betraktas som en säker affär, varav EXOS inte gör några nämnvärda försök att göra 

affären säkrare, då alla systerbolag har normer att rätta sig efter från moderbolaget. Vid export 

används Euro som valuta, inbetalningarna kommer till banken via post. (Jansson, 2009) 

 

4.2.6 Underskott/överskott 
 
Om likviditeten blir låg kan EXOS låna pengar ur koncernens ”Cash-Pool”. Den fungerar som 

en bank inom koncernen, men för att kunna ta del av ”Cash-Poolen” måste företaget betala in 

överskott. EXOS ser oftast i förväg i affärssystemet om orderstocken sjunker då minskar 

kommande inbetalningar till EXOS. I systemet går det att ställa in vissa parametrar, 
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exempelvis nettoomsättning, kundfordringar och leverantörsskulder. Det för att få en bättre 

överblick över likviditeten på kort sikt. Ett alternativ till Cash-Poolen är att ta ett lån från 

banken, men då tillkommer amortering och ränta vilket ger ökade kostnader för företaget. Om 

EXOS genererar överskottlikviditet går pengarna först till Cash-Poolen och de rapporterar 

varje vecka till moderbolaget hur likviditeten ser ut. Det får dock inte gå ut över 

verksamheten så att EXOS exempelvis inte har råd att nyinvestera i maskiner eller dylikt. 

(Jansson, 2009) 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras empirin om Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB 

utifrån studiens problemformulering samt referensram.  

 

5.1 Likviditetshantering 
 
En likviditetsbudget upprättas löpande utifrån de flesta företagens affärssystem. (Larsson och 

Hammarlund, 2005) När Stamo upprättar en likviditetsbudget används rådata från 

programmet Monitor där de sedan skapar betalningsprognoser gällande kund- och 

leverantörsbetalningar i en Excel-mall.  Monitor är ett industrianpassat affärssystem som 

tillgodoser Stamos behov då systemet består av olika moduler som täcker de olika aktiviteter 

som förekommer i ett tillverkande företag.  EXOS upprättar likviditetsbudget utifrån rådata i 

Microsoft Axapta till en Excel-mall. Då Axapta är ett flexibelt affärssystem kan EXOS 

anpassa systemet till sina behov inom kund- och leverantörshantering.  Prognoser är vitala för 

alla företag då de förutspår den framtida budgeterade perioden (Blomstrand & Källström, 

1991). För att erhålla en tillförlitlig prognos krävs det att bokföringen samt kund- och 

leverantörsreskontran är uppdaterade till det senaste.  De system som Stamo och EXOS 

tillämpar anser vi vara tillräckligt för deras behov. 

 

Stamo betalar sina leverantörer en gång i veckan. Det blir ett jämnare utbetalningsflöde som 

matchas med inbetalningarna när de tillämpar fasta utbetalningsrutiner. Andra positiva 

aspekter med fasta rutiner är att det minskar risken för försummelse av fakturor och att det 

blir mindre tidskrävande att betala ”små högar” av fakturor än att betala ”en hel hög” av 

fakturor i slutet av månaden. Kalenderfunktionen i Microsoft Outlook används flitigt vilket 

ger den ekonomiansvarige bra uppsyn på kommande utbetalningar. Betalningsvillkoren på 

leverantörsskulderna ligger mellan 30 - 45 dagar. Vilket är en bra gräns anser vi då 

likviditetsbudgetarna oftast sträcker sig på sex veckors perioder. Alla utbetalningar som 

Stamo ska göra ingår då i de upprättade budgeterna.  

 

EXOS betalar sina leverantörer två gånger i veckan. Jämfört med Stamo gör EXOS en 

betalning mer än Stamo i veckan. Anledningen till det bör vara att EXOS har dubbelt så stor 

omsättning än vad Stamo har vilket bidrar till högre materialförbrukning och därav fler 
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leverantörsskulder. Betalningsvillkoret på deras fakturor ligger på 10 - 90 dagar. För EXOS 

del är det positivt att de har kunnat få 90 dagars betalningsvillkor med vissa leverantörer då de 

kan behålla likvida medel kvar längre i företaget vilket genererar extra avkastning såsom 

ränteintäkter. Det gör även att utbetalningar mellan fakturor sprids ut mer över en längre 

period vilket kan lätta trycket på deras utbetalningar. Det som kan vara negativt är om de 

missköter sina kontroller på fakturor så kan de försummas bort. Ett annat scenario är att de 

fakturor med långa betalningsvillkor kan glömmas bort vid en likviditetsbudget på en sex 

veckors period, vilket kan resultera i att EXOS glömmer spara reserver till kommande 

utbetalningar. Dock finns det möjliga räddningsåtgärder från EXOS sida såsom koncernens 

”Cash-Pool” där de kan låna pengar vid brist, alternativt ifall den förfallna fakturan tillhör ett 

systerbolag då kan de hjälpa varandra genom att EXOS får skjuta upp betalningen under en 

tid.  

 

Stamo fakturerar kunderna en till två gånger i veckan. Genom denna kontinuerliga rutin 

minskas ledtiderna på inbetalningar då det blir löpande inbetalningar varje vecka. Enligt 

Larsson och Hammarlund (2005) förhindrar detta en försvagad likviditet vilket även leder till 

en mindre användning av checkräkningskrediten. De får även  in mer ränteintäkter på grund 

av att de kan placera den positiva balansen mellan in- och utbetalningar på bankkonto med 

högre ränta vilket möjliggör framtida finansieringar (Blomstrand & Källström, 1991), se figur 

3.7 i referensramen. Stamo erbjuder sina kunder 30 – 45 dagars betalningsvillkor. Denna 

gräns används för att få med alla framtida inbetalningar från deras utgående fakturor i 

likviditetsbudgeten. EXOS skickar fakturor när de levererar produkter. De använder inga fasta 

rutiner såsom fakturering varje fredag. Denna faktureringsrutin tillämpas då under 

tillverkningsprocessen hålls en kontinuerlig dialog med kunderna för att kontrollera om 

ordern är aktuell. Detta för att undvika att fakturera kunder som har avbokat en order. 

Kontroll på inbetalningar från kund sker löpande veckovis för att inte gå miste om 

inbetalningar. EXOS erbjuder sina kunder 10 - 90 dagars betalningsvillkor beroende på 

orderns storlek och kund. EXOS har ett starkt förtroende för sina kunder då de inte använder 

sig utav någon kreditpolicy och förskottsbetalning. 

 

Enligt Larsson och Hammarlund (2005) är en vital del inom effektivisering av likviditeten att 

korta ner ledtiderna mellan order till inbetalning från kund, se figur 3.2. Stamo Maskin AB 

använder sig utav förskottsbetalning, 30 procent från befintliga kunder och 100 procent vid 

nya kunder. Genom det minskar de ledtider inom kundfordringshanteringen. Om vi analyserar 
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de nya kunderna så får de full betalning direkt, vilket eliminerar osäkerheterna i 

likviditetsbudgetarna som uppstår vid affärer gentemot nya kunder. Vid 100 procent 

förskottsbetalning undviks även problem med planerade inbetalningar från kund och eventuell 

fördröjning av ledtiden från leverans till betalning. Dock kan de riskera att förlora potentiella 

kunder då alla inte kan betala 100 procent vid ett tillfälle. Befintliga kunder ska alltid betala 

30 procent i förskott, vilket främjar den positiva balansen i kassaflödet för Stamo. För att 

sedan förkorta ledtiderna av inbetalningen av den resterande summan arbetar Stamo med fasta 

faktureringsrutiner då de fakturerar kunderna varje vecka. De använder sig även av 

betalningsvillkor med maximalt 45 dagars kredittid vilket minskar ledtiden från fakturering 

till betalning. Detta hindrar Stamo att agera ”bank” till sina kunder då de erbjuder korta 

betalningsvillkor. 

 

EXOS använder sig inte utav förskottsbetalning, varken från befintliga eller nya kunder. De 

på EXOS anser sig ha tillförlitliga kunder samt deras kundkrets förändras sällan vilket gör att 

de har en god kommunikation med alla. De har även ett stort förtroende för sina kunder vilket 

påverkar EXOS att inte tillämpa förskottsbetalning. EXOS använder inte några fasta 

faktureringsrutiner utan de fakturerar kunden vid leverans av produkten, vilket skapar en ökad 

ledtid mellan order, leverans och fakturering. De har även längre betalningsvillkor på en del 

av sina beställningar vilket resulterar till ännu längre ledtider inom kundfordringarna. Det 

finns stora förbättringar för EXOS att göra inom kundfordringshanteringen ifall de vill 

förbättra kassaflödet av inbetalningar. Vi anser att ledtiderna är för långa i jämförelse med till 

exempel Stamo. EXOS är dock ett dotterbolag inom en stor koncern vilket eventuellt bidrar 

till långa betalningsvillkor då de vid interna affärer ger varandra förmånliga betalningsvillkor. 

 

Kassalikviditeten beräknas enligt figur 3.3 vilket innebär omsättningstillgångar exklusive 

varulager delat på kortfristiga skulder. Enligt Thomasson (2004) bör den generella 

kassalikviditeten vara över 100 procent för att betraktas som god. Stamo har 151,1 procent 

och EXOS har 121,7 procent i kassalikviditet vilket kan tolkas som att betalningsförmågan är 

tillfredställande. De klarar av att hantera sina utbetalningar med god marginal på kort sikt. 

Analyserar vi de två företagen utifrån figur 3.4 där förhållandet mellan hög och låg likviditet 

kontra lönsamhet visar den rådande situationen hos företaget, då ser vilken situation Stamo 

och EXOS har befunnit sig i. Stamo hade ett resultat från 2007 på 2,113 miljoner kronor och 

en kassalikviditet på 151,1 procent vilket visar enligt figuren att företaget var friskt under 

verksamhetsåret 2007. EXOS hade ett resultat från år 2007 på -17 000 kronor och en 
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kassalikviditet på 121,7 procent vilket visar enligt figuren att företaget var på fall under 

verksamhetsåret 2007. Det negativa resultatet tror vi beror på att företaget har gjort större 

nyinvesteringar. 

5. 2 Överskotts- respektive underskottslikviditet 
 
Det måste finnas en beredskap för att täcka betalningsunderskott i företaget. Lösningen kan 

vara ett avtal med banken om checkräkningskredit, med denna kan företaget hantera de 

kortsiktiga målen om stora utbetalningar som inte täcks av inbetalningar från kunder. 

(Sandell, 2008) Stamo har vid underskott av likviditet ett avtal med Handelsbanken om 

checkräkningskredit på 1.1 miljoner kronor. Om det sker större utbetalningar en viss period än 

budgeterat kan Stamo granska prognoser och likviditetsbudgeten för att hindra att det finns för 

lite täckning på deras utbetalningskonto. I likviditetsbudgeten samt i affärssystemet 

uppmärksammas underskottet redan sex veckor i förväg. Stamo kan sätta in åtgärder i ett 

tidigt skede som förhindrar att de riskerar straffavgifter eller dröjsmålsräntor, vilket enligt 

Sandell (2008) inte är positivt för deras affärsrelationer. Det är visserligen inte ett långsiktigt 

tänkande utan en mer kritisk åtgärd vid hårdare tider för att få likviditeten på rätt köl. 

 

Överskottslikviditeten som framkommer bör enligt Blomstrand & Källström (1991) placeras 

på kapitalmarknaden såsom aktier, detta för att ge en så hög avkastning som möjligt. Stamo 

har ett sparkonto på Handelsbanken och har det senaste året nyinvesterat i maskiner och 

lokaler samt personal.  

 

Inbetalningar ska inträffa så tidigt som möjligt och utbetalningar skjutas upp så långt på 

framtiden som möjligt, vilket genererar ett starkare räntenetto (Sandell, 2008). EXOS kan i 

Microsoft Axapta ställa in vissa parametrar, exempelvis nettoomsättning, kundfordringar samt 

leverantörsskulder för att bättre överblicka vilka in och utbetalningar som finns och när de 

förfaller. Uppkommer det ett glapp mellan in- och utbetalningar kan EXOS låna pengar ur 

koncernens ”Cash-Pool”.  För att kunna ta del av ”Cash-Poolen” i sämre tider måste företaget 

betala in överskott, men bara upp till en gräns så att investeringar fortfarande kan göras. 
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5. 3 Inhemska och utländska kundfordringar 
 
Enligt Larsson & Hammarlund (2005) har alla företag som bedriver utrikeshandel en större 

affärsrisk att betalning uteblir än företag som enbart bedriver inhemsk handel. Om betalning 

uteblir är det mycket svårt att driva in pengar, då andra länder inte har samma kultur och 

statliga myndigheter som kan hjälpa till vid indrivning av förfallna betalningar. Därför gäller 

det för företagen att försöka begränsa riskerna så gott det går. 

 

EXOS rutiner vid utlandsförsäljningar är enkla, då EXOS enbart säljer till sina systerbolag 

runtom i världen. Då företaget säljer till sina systerbolag anses det som säkra affärer. Därför 

kontrollerar inte EXOS sina utlandskunder, då moderbolaget redan gjort den granskningen vid 

uppköpet och alla dotterbolag har normer att rätta sig efter moderbolaget. Vid export används 

Euro som valuta, inbetalningarna kommer till banken via post.  

 

Stamos rutiner vid export är förhållandevis försiktig gentemot andra företags exportpolicy, 

exempelvis EXOS. Stamo kräver 100 procent förskottsbetalning av nya utländska kunder. 

Kontrollen av nya utländska kunder är problematiskt, Stamo kan ta kreditupplysningar, men 

oftast är de väldigt dåligt uppdaterade. Därför är det mycket riskabelt att ta utländska 

kreditupplysningar i dagens finanskris, då ett företags situation hastigt kan förändras. Då 

Stamo har försäljare runtom i världen åker de och granskar den nya kunden, försäljaren 

försöker få en bild av företaget. Ifall företaget bedriver rörelsen i en seriös anda kan affär ske. 

Ifall betalning förfaller hos en inhemsk kund, ringer Stamo direkt och frågar. Vid förfallen 

betalning hos utländska kunder pratar Stamo med kund men även med berörda säljare, för att 

säljarna ska bli uppdaterade om läget och eventuellt ändra eventuella data till framtida 

omförhandlingar. Det här ger bra informationsflöde inom företaget då alla blir uppdaterade. 

 

Oftast är det mer problem med utländska kunder gentemot svenska kunder, vilket enligt 

Larsson och Hammarlund (2005) förmodligen beror på olika kultur och företagsperspektiv. 

Ett vanligt problem hos utländska kunder är att de måste göra en dokumentation på en stor 

order, vilket gör att de prioriterar dokumentationen före utbetalningen, varav betalning dröjer 

(Miettinen, 2009). Alla utländska kundfordringar i Stamo är i Euro och inbetalningar kommer 

till banken via post jämfört mot svenska kundfordringar som kommer enbart via bankgiro.  
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6. Slutdiskussion 
 
Som avslutande kapitel på vår studie sammanställs slutsatser som vi har kommit fram till då 

vi besvarat problemformulering. Vi redogör även för förslag till fortsatt forskning och egna 

reflektioner om uppsatsarbetet. 

 
 
Syftet med studien var att beskriva hur Stamo Maskin AB och GEA EXOS Ventilation AB 

genomför sin likviditetshantering av in- och utbetalningar på kort sikt samt undersöka om det 

finns förslag till förändringar. Då vår studie är av beskrivande karaktär kommer vi föra en 

reflektion om problemformuleringen. 

6. 1 Slutsats 
 
Det var intressant att göra en fallstudie om de här företagen då vi endast hade berört 

likviditetshantering på ytan i tidigare studier. Vår studie har gått på djupet inom ämnet och vi 

blev positivt överraskade om hur enkla processerna är inom företagen. Det fanns överskådliga 

affärssystem och då tydlig struktur fanns i arbetsrutinerna skapades en bra överblick. 

 

• Hur företagets aktiva likviditetshantering skapar rutiner för in- och utbetalningar? 

 

Efter fallstudien på Stamo och EXOS har vi fått en uppfattning om att likviditetshanteringen 

till stor del består av förhandlingar av betalningsvillkor. Då företagen gynnas av långa ledtider 

på utbetalningar och korta ledtider på inbetalningar. Bra betalningsrutiner och 

betalningsvillkor på kund och leverantörer effektiviserar kassaflödet hos företagen. 

Effektivisering leder till en ökad positiv balans mellan in- och utbetalningar som i slutändan 

kan generera positiv avkastning internt såsom ränteintäkter. 

 

• Hur behandlas eventuella överskotts- respektive underskottslikviditet? 

 

Företagen i studien har bra överblick om vilka åtgärder de ska tillämpa vid underskott av 

likviditet. Bland åtgärderna finns checkräkningskredit, cash-pool, ägartillskott etcetera. När 

det gäller överskott fanns ingen direkt rutin utan de sparade på sparkonto. Det är förvånande 

för oss att de inte var tillräckligt insatta över hur överskottet skulle hanteras för att generera 

extra avkastning till framtiden, såsom placering på kapitalmarknaden. Vi tror att svenska 
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företagare är försiktiga i allmänhet och därför övervärderas inte tillgångarna vilket leder till 

att resultatet kan hållas nere. Vi anser att företag borde bli bättre insatta hur överskottet ska 

hanteras på bästa sätt, det för att det finns bristande kunskaper inom ämnet idag som vi har 

uppmärksammat i studien. 

 

• Finns det skillnader i rutiner som tillämpas mellan inhemska och utländska 

kundfordringar? 

 

Den största skillnaden mellan inhemska och utländska kundfordringar hos Stamo och EXOS 

var i betalningsvillkoren. Villkoren gentemot utländska kundfordringar var oftast strängare då 

det är svårare att få in pengar utomlands från kunder som inte betalar. Det finns inte statliga 

myndigheter som driver in utländska förfallna fordringar därav beaktas en försiktighet vid 

utlandsaffärer. För att säkerställa att betalning erhålls från utländska kunder används 

förskottsbetalning då vissa kulturer inte har god betalningsmoral. En annan anledning till 

förskottsbetalning var att utländska kreditupplysningar är dåligt uppdaterade. 

 

• Vilka betalningsrutiner kan förändras så att kund- och leverantörsbetalningar blir mer 

effektiva? 

 

Båda företagen har god översikt på sin likviditetshantering. De följer upp prognoser och 

likviditetsbudgeten vilket skapar bra översyn på flödet mellan in- och utbetalningar. Dock kan 

vi tycka att de borde börja med en uppföljning av kassaflödet genom att börja upprätta en 

kassaflödesanalys. Kassaflödesanalysen är en bra rapport för att analysera framtida behov av 

likviditet för att undvika en likviditetskris. Kassaflödesanalysen kan användas som ett 

komplement till likviditetsbudgeten för att stämma av ifall utfallet blev som prognostiserats. 

Utifrån det kan tillförlitligheten i likviditetsbudgeten värderas och därefter förbättra budgeten 

så att den blir mer effektiv. En annan förbättringsmöjlighet för EXOS är att försöka minska 

kundkreditdagarna på kundfordringar, då det fanns fakturor med 90-dagars betalningsvillkor. 

Detta gynnar kunden då EXOS agerar ”bank” med långa betalningsvillkor. De bör förbättra 

ledtider på vissa kunder, då inbetalningen sker alldeles för långt fram i tiden och kapital hålls 

bundet. Vilket kan orsaka stora problem vid likviditetsbrist.  
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6.2 Förslag till vidare forskning 
  
Vi har under arbetets gång beskrivit likviditetshanteringen i industribranschen och det vore 

intressant att öka antalet respondenter i samma bransch.  Ett förslag är att sammanställa 

arbeten som behandlat liknande område för att utifrån det göra en statistisk studie om 

företagens rutiner vid in- och utbetalningar. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågorna 
 
 
 
Inledande frågor 
 

• Berätta kort om er verksamhet. 

• Vad arbetar du/ni med i företaget? 

• Vilken kassaflödesanalysmetod använder ni, om ni använder någon?  

 

Allmänna frågor 

• Upprättas likviditetsbudgetar? Praktiskt tillvägagångssätt? 

• Hur ofta ser ni över kassaflödet? 

• Inbetalningsprocess och utbetalningsprocess, från offert till betalning.  Vilka rutiner 

för betalningsprocesser finns? 

• Hur försöker ni få ett jämt flöde av betalningsströmmar? 

• Använder ni checkräkningskredit? 

• Hur kan ni effektivisera hantering av kassaflödet? 

• Vid eventuella nyinvesteringar, vad grundas besluten på rent likviditetsmässigt? 

• Vilka externa faktorer anser du/ni vara avgörande i beslutssituationer, som rör 

kapitalbindning kontra kassaflöde? 

 Konkurrensen? 

 

Leverantörsskulder, varulaget, kundfordringar kontra likviditet.  

• Vilka åtgärder/aktiviteter utför ni för att minska kapitalbindningen i 

leverantörsskulder? 

• Har ni några lager eller levereras allt direkt till platsen för 

utförandet? 

• Hur hanteras kundfordringarna? 

Tillämpas någon form av förskottsbetalning? 

Andra rutiner? 

 
 



 

Underskott  
 

• När kan man se signaler att det går dåligt, hur långt i förväg? 

• Signaler att det går dåligt, vilka aspekter ses då över? 

• Hur behandlas underskottslikviditet? 

• Vilka metoder använder ni för att täcka upp vid underskottslikviditet? 

 
 
Överskott 
 

• Hur behandlar ni er eventuella överskottslikviditet? 

• Hur placerar ni pengarna, vad styr beslutet? 
 



 

Bilaga 2 
 
Sammanställning av intervjuerna med Åsa Miettinen och Marie Jansson finns på CD, erhålles 
mot begäran. 


