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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi C, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar, Ekonomistyrning, 2FE40E, VT 2013.  

Författare: Johan Borg, Mirjam Mischewski, Mikael Wirén 

Handledare: Petter Boye 

T itel: Var rädd om flisen!  En CM-modell för underleverantörer inom den 

trärelaterade industrin i Småland för att hantera risken för sena eller uteblivna 

betalningar. 

Bakgrund: Efter den finansiella krisen 2007 har allt fler företag problem med likvida 

medel. Detta medför att riskerna för sena eller uteblivna betalningar ökar. 

En av de branscher som drabbats hårdast är träindustrin. För tillfället har 

många större företag inom branschen blivit tvungna till konkurs. Detta har 

en direkt påverkan på branschens underleverantörer som sätts i en 

försämrad situation.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån empirin beskriva och genom valda 

teorier förklara hur underleverantörer inom den trärelaterade industrin 

hanterar risken för sen eller utebliven betalning. Slutligen skapa en Cash 

Management-modell för att hantera risken för sen eller utebliven betalning 

hos en underleverantör inom den trärelaterade träindustrin. 

Metod: För att uppfylla syftet med studien har vi utgått från en abduktiv metod. Vi 

har genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer samlat empiri från åtta 

underleverantörer inom träindustrin. Det materialet förklaras sedan med 

hjälp av teori för att slutligen uppfylla syftet. 

Slutsats:  Vi har kommit fram till att ett ökat informationsflöde, användning av 

tredje part, fördelning av kundportföljen, graden av beroendeskap samt 

aktiv betalningsuppföljning är faktorer för att minska risken för sen eller 

utebliven betalning. 

Nyckelord: Underleverantör, träindustri, Småland, risk, sena och uteblivna betalningar, 

Cash Management (CM) 

  



 

 
 

Summary 

Bachelor Thesis Business Administration III, School of Economics at Linnaeus 

University of Kalmar, Accounting, 2FE74E, Spring 2013 

Author: Johan Borg, Mirjam Mischewski, Mikael Wiren 

Advisor and examinator: Petter Boye, Thomas Karlsson 

T itle: Take care of the cash! - The CM-model for subcontractors in the wood-related 

industry in Smaland to manage the risk of late or missing payments 

Background: After the financial crisis of 2007, more and more business problems 

with cash. This means that the risk of late or non-payment increases. 

One of the industries most affected are the woodworking industry. 

Currently, many major companies in the sector have been forced into 

bankruptcy. This has a direct impact on their suppliers that are set in a 

deteriorating situation. 

Purpose:  The purpose of this paper is to describe the basis of empirical data, 

and through selected theories explain how subcontractors in the wood-

related industry manages risk of late or non-payment. Finally, create a 

cash management model to manage the risk of late or non-payment of 

a subcontractor in the wood-related wood industries. 

Method: To fulfill the purpose of this study, we have used an abductive 

method. We have, through semi-structured qualitative interviews 

gathered empirical data from eight suppliers in the wood industry. The 

material is then explained using theory to ultimately meet the purpose. 

Conclusion: We conclude that an increased flow of information, the use of third-

party distribution of customer portfolio, the degree of interdependence 

and active payment monitoring are factors in reducing the risk of late 

or non-payment. 

K eywords: Subcontractor, wood industry, Smaland, risk, late and non-payments, 

cash management 
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1 Inledning	  

I följande kapitel vill vi för läsaren presentera en bakgrund till ämnet cash 

management. I problemdiskussionen problematiserar vi företagens risk i en 

betalningskedja för att kunna leda läsaren till vår forskningsfråga. Vi kommer även att 

beskriva uppsatsen syfte.  

1.1 Cash	  Management	  
Cash management är ett relativt nytt begrepp för hur företag hanterar likviditetstyrning 

ur ett teoretisk och praktisk perspektiv. I USA på 50-talet presenterades de första 

teorierna som baserades på forskning. Matematiska och statistiska modeller som 

behandlar likvida medel ur ett optimeringsperspektiv publicerades perioden 1960 till 

1970. CM1 började praktiseras i USA. Där hade flera stora bolag redan på 60-talet 

börjat sätta samman avdelningar som ombesörjde placeringar av likvida medel. 

Samtidigt var forskningen i Norden outvecklad. De första arbetena publicerades på 70-

talet och behandlade främst optimering av bankkassor. Under 80-talet växte intresset för 

ämnet. I samarbete med hjälp av kommersiella stöd från näringslivet kunde handböcker 

ges ut som skulle ge kunskap och förståelse inom ämnet. Sedan dess har utvecklingen 

skenat och intresset för området blivit ännu större. (Hammarlund & Larsson 2009) 

Begreppsapparaten inom CM är betydelsefull för att kunna ringa in nyttan och 

användningen.  Det är viktigt att känna att CM inte alltid har en entydig definition. 

Litteratur inom området ger några kärnfulla förklaringar; Bennet (1996) menar att CM 

handlar om  (Bennet 1996:64) vars 

primära uppgift är att förkorta förseningar i inflödet av pengar samt att fördröja utflödet 

av pengar. Olve och Samuelsson (2008) framhåller istället att CM r till att 

. (Olve & Samuelsson 

2008:532) Enligt Dolfe och Koritz (1999) betonas förmågan att tjäna pengar på pengar 

genom att ha effektiva arbetsprocedurer och affärssystem. Arbetssättet bör vara 

proaktivt och situationsanpassad med målsättning att frigöra kapital. 

Tre huvudområden vilka kan identifieras i företagets CM är; pengars inflöde, pengars 

utflöde samt likviditetsplanering. Inflödet startar med att kunden lägger en order och 

avslutas när företaget mottagit kundbetalningen. Utflödet initieras när företaget lägger 

                                                 
1 Termen cash management kommer framöver förkortas till CM. 



 

2 
 

en order och upphör när betalning erläggs. Likviditetsplaneringen innefattar bland annat 

arbete med likviditetsprognoser, kort och långsiktig planering samt upprätthållandet av 

en relation med företagets bank. (Dolfe & Koritz 1999) 

CM i små2 och medelstora företag skiljer sig från större företag, denna skillnad beror på 

om det finns specialister inom organisationen. Mindre bolag får förlita sig på 

ekonomichefens omdöme, vetskap och kompetens. Detta kan orsaka hög 

arbetsbelastning på ekonomichefen eftersom denne även skall sköta ordinarie 

arbetsuppgifter. Betydelsen av CM har ökat speciellt i större företag men även i mindre 

och medelstora företag. Det finns dock potential till förbättring av CM-strategi i den 

senare kategorin. (Hammarlund & Larsson, 2009) Goda resultat kan uppnås även utan 

specialister (Hammarlund & Larsson 2009:18).  

Enligt Andersson och Landström (2003) är karaktäristikan på finansiella problem 

annorlunda beroende på företagets storlek. Även Sundberg (2013) visar på en skillnad 

mellan stora och små företags finansiella situation. Sundberg (2013) menar att 72 

procent av minsta företagen har upplevt att sena betalningar riskerar företagets 

överlevnad. Däremot upplever bara procent av de stora företagen samma risk.   

Den största CM-vinsten skapas genom en tydlig strategi som genomsyrar hela 

organisationen. Bennet (1996) menar på att alla i organisationen har ett CM-ansvar och 

att interna schismer kan uppstå på grund av olika intresseområden. Marknad- och 

försäljningsavdelningens intresse kan ligga i att ge förmånliga betalningsvillkor och 

erbjuda snabb leverans som ett kundincitament. Finansavdelningens målsättning är att 

minimera lagertillgångar och reducera antalet kreditdagar för att optimera likviditeten. 

Wells (2004) menar dock att det finns fördelar med kundkrediter. Det skapar en 

möjlighet till ökad försäljning som innebär en lägre fast kostnad per såld enhet.  

I mars år 2013 trädde lagen (SFS 2013:55) in, som fastslår att fakturor ska betalas inom 

30 dagar. Bakgrunden till lagändringen var småföretagens beroendeställning till de stora 

företagens betalningsrutiner. Nordenskiöld (2013) menar att storbolagen utnyttjar sin 

ställning för att förlänga kredittiderna. Lagen är inte tvingande utan kravet går att avtala 

                                                 
2 När vi skriver små och medelstora företag menar vi företag med mindre än 50 anställda, omsättning 

under 10 miljoner euro eller en balansomslutning under 10 miljoner euro. Enligt EU-kommissionens 

definition, http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm.  
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bort. Kritiker hävdar att den kränker avtalsfriheten som råder i Sverige samt att lagen 

kan blir kontraproduktiv. Lagen ska skydda småföretagarna men den kan också 

innebära att dessa får en försämrad förhandlingsförmåga då storföretagen vill ha en 

kompensation för kortare kredittider, till exempel lägre pris.  

Bennet (1996) beskriver svensk betalningsdisciplin som relativt hög och att en stor del 

av företagen saknar effektiva kravrutiner. En anledning är att företagen antar att dess 

konkurrenssituation påverkas negativt med tydliga rutiner. Enligt Bennet (1996) finns 

det inget stöd för detta antagande. Efterfrågan på företagets produkter påverkas inte av 

en systematisk och marknadsanpassad policy för kravrutiner. I Balans (nr 2/94) antar 

Vidar Stenberg, att 80 procent av den totala CM-besparingsmöjligheten finns inom 

kredit- och kundreskontrahanteringen. Genom att minska kredittiden med en dag kan 

företagen frigöra upp till 0,4 procent av omsättningen. 

1.2 Problemdiskussion	  
Finanskrisen som drabbade världen 2007 har satt stora spår i dagens världsekonomi 

(Axelsson 2012). Enligt UC AB konkursstatistik för mars 2013, ökade konkurserna med 

tolv procent första kvartalet i Sverige. Roland Sigbladh säger att:  

 

klamrar sig fast får företag med små marginaler och som verkar i hårt 

. (UC AB 2013) 

Eftersom marknaden präglas av osäkerhet, har långivare blivit mer försiktiga. Vidare 

säger Sigbladh:  

 

 

(UC AB 2013) 

Axelsson (2012) beskriver att som en följd av den senaste lågkonjunkturen har den 

svenska skogsindustrin upplevt stora problem. Mest utsatt är sågindustrin som upplever 

den värsta krisen på 40 år. Detta beror på att skogsindustrierna inte hann återhämta sig 

efter perioden år 2007 innan nästa breda konjunkturnedgång år 2010. Efter totalstoppet 

vid finanskrisen återhämtade sig marknaden sakta men nu kan ingen vändning skönjas. 

En stark kronkurs förbättrar inte situationen eftersom svensk export och 

konkurrensförmåga minskar. Redan år 2011 började en våg av konkurser härja inom 



 

4 
 

sågindustrin och idag har även massa- och pappersindustrin gått ned för räkning. Allt 

fler företag aviserar om varsling, nedläggningar eller neddragningar. Leif G Gustafsson, 

vd för branschorganisationen TMF3 (Trä och möbelföretagen), säger: 

 

klarar sig ett tag till. Men stora kända varumärken går på knäna. F lera har redan 

försatts i konkurs, andra  (Axelsson 2012) 

Vida Papers AB, Lessebo Bruk är ett exempel på en större konkurs som drabbat 

träindustrin i Småland. Lessebo bruk har anor från 1693. Men den 12/12, 2012 försattes 

företaget i konkurs på egen begäran. Bruket hade vid beslutet 230 anställda. (Erlandsson 

2012) Johansson (2012) beskriver att bristen i Vida Papers AB konkurs enligt 

bouppteckningen var 123 miljoner kronor. Leverantörsskulderna till oprioriterade 

fodringsägare uppgick till 49,9 miljoner kronor. Enligt konkursförvaltaren skulle 

omkring 185 oprioriterade fordringsägare förlora sina anspråk. Folkesson (2002) 

bekräftar att fåtal oprioriterade fodringsägare får utdelning vid konkurs. Om det finns 

täckning är det för dessa fordringsägare en låg utdelningsprocent. Detta beskriver även 

Garmer och Kyllenius (2004) som menar att leverantörer tar en hög risk när denne 

finansierar ett annat företags verksamhet. 

En som förtydligar underleverantörens risk och beroendeskap är konkursen som  

drabbade SAAB. Vedje (2011) beskriver att den första underleverantören nu begärt 

SAAB Automobile Tools i konkurs. Ägaren berättar att SAAB vid ett flertal tillfällen 

lovat och  på att skulden skall regleras. Ägaren valde till slut att lämna in 

konkursansökan för att öka chansen att få betalt. I artikeln berättar en annan 

underleverantör att denne inte valt samma väg. Vd:n beskriver bakgrunden till valet; 

 Vi underleverantörer till bilindustrin vill ju självklart ha kvar våra kunder, 

därför tror jag det finns ett stort tålamod i leverant (Vedje 2011) 

Svårigheter med starkt beroendeskap till sina kunder beskriver även Olve och 

Samuelson (2008). Författarna menar att ett företag har ofta en mix av kundrelationer, 

där några har starka bindningar mot andra mer lösa obundna kopplingar. En stabil kund- 

och/eller leverantörsrelation kan snabbt vändas till något otryggt om ett agerande är en 

                                                 
3 TMF	  är	  bransch-‐	  och	  arbetsgivarorganisationen	  för	  hela	  den	  träförädlande	  industrin	  och	  

(	  tmf.se	  [2013-‐05-‐22])	  
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följd av ett beslut som gjorts ogenomtänkt och i all hast. En anda av misstro kan 

förorsaka motåtgärder beträffande betalningar, prestationskrav och leveranssäkring. 

Förtroende innebär förenklade möjligheter att skapa och upprätthålla affärer. Lätthet 

eller svårighet till finansiering är starkt förknippad till det förtroendekapital en aktör har 

på marknaden. (Olve & Samuelson 2008)   

Sundberg (2013) beskriver att det finns en generell tendens till att leverantörsfakturor 

betalas allt senare. Bland de kreditgivande företagen i Sverige finns en ökad oro för 

kundförluster och ökade kreditdagar. Vidare beskrivs att 16 procent av de svenska 

bolagen ser en ökad risk för kundförluster under år 2013. Sundberg (2013) citerar Lars 

Wollung4 som varnar för en alarmerande trend

åt storföretagen har vi s  Wollung menar att det inte skett någon 

normalisering under år 2012 och att pressen ökar på de små företagen, då  avskrivningar 

av kundförluster ökar. Vidare beskriver Sundberg (2013) att storföretagens situation för 

uteblivna betalningar har förbättrats då de inte har en ökad avskrivning av 

kundförluster. Över 50 procent av småföretagen har drabbats av intäktsförluster på 

grund av sena betalningar tillskillnad från de stora företagen där 12 procent upplevt 

intäktförluster.  

1.3 Problemformulering	  och	  forskningsfråga	  
Vi kan se att konjunkturutsatta företags marginaler minskat, att antalet konkurser ökat 

samt att långivare blivit mer försiktiga. Kunder och leverantörer tar en hög risk när de 

väljer att delfinansiera ett annat företags verksamhet via kund- eller leverantörskrediter. 

Dessutom kan kunder ha som strategi att kräva längre kreditdagar, vilket kan sätta en 

underleverantör i en sämre position.  Vi förstår också att företag är beroende av att ha en 

god relation med sina kunder. Träindustrin upplever för tillfället en svår period, därför 

anser vi det intressant att belysa hur en underleverantör hanterar den ökade risken för 

sen eller utebliven betalning. 

Följande forskningsfråga är formad utifrån problemdiskussionen och 

problemformuleringen; 

 Hur kan en CM-modell se ut som hjälper underleverantörer inom den trärelaterade 

industrin i Småland att hantera risken för sen eller utebliven betalning? 

                                                 
4 Lars Wollund, VD, Intrum Justtia. 
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1.4 Syfte	  
Syftet med uppsatsen är följande; 

 Att utifrån empirin beskriva och genom valda teorier förklara  

hur underleverantörer inom den trärelaterade industrin hanterar risken för sen 

eller utebliven betalning  

för att; 

 slutligen skapa en CM-modell för att hantera risken för sen eller utebliven 

betalning hos en underleverantör inom den trärelaterade träindustrin. 
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2 Metod	  

I detta kapitel beskriver vi hur vi valt att gå tillväga för att uppnå studiens syfte. Vi 

inleder med att beskriva vår förförståelse för att ge läsaren en bakgrundsbild om 

författarna samt val av ämne.  Vidare redogörs för valt förhållningssätt och 

forskningsstrategi samt för och nackdelar med valen.  

2.1 Förförståelse	  
Enligt Gummesson (2000) är förförståelse de insikter en forskare har om ett visst 

problem eller social miljö. De fungerar som input i en process och behövs för att sätta 

data i en viss kontext. Processen bidrar till förståelse och benämns output. Denna 

förståelse kan i sin tur bidra till förförståelse till en annan uppgift och forskningsfråga. 

Gummesson (2003) vidareutvecklar att processen mellan det vi känner till och det vi lär 

oss karaktäriseras av när ett forskningsprojekt pendlar mellan förförståelse och 

förståelse. Denna bearbetning sker mellan delarna och helheten. Resultatet av detta kan 

endast få en mening om det sätts i ett systematiskt och holistiskt sammanhang. Teorell 

och Svensson (2007) menar att forskare med olika värdepremisser ska kunna utföra 

samma studie på liknande sätt och erhålla samma resultat. Denna intersubjektivitet är av 

vikt vid vetenskapligt skrivande, därför har vi valt att beskriva vår förförståelse och 

undersökningsprocess noggrant.  

Vi är tre studenter på Linnéuniversitetet i Kalmar och har under sex terminer studerat 

företagsekonomiska ämnen. Iden att skriva om CM-strategier fick vi när en bekant 

uppmärksammade problematiken kring en underleverantörs beroendeskap till sina 

kunder. Denne hade upplevet ett negativt beroendeskap till sina kunder vilket innebar en 

minskad förhandlingskraft om betalningstiden. Vi hade även läst i tidningsartiklar om 

SAAB och vilka krav som ställdes på underleverantörerna. För att få en djupare 

kunskap studerade vi inledningsvis olika vetenskapliga artiklar, böcker och tidsskrifter 

som berör CM-området. Valet att inrikta oss på den småländska träindustrin växte fram 

efter att vi studerat tidningsartiklar samt diskuterat med vår handledare om den 

trärelaterade industrin i Småland. Vi fick en insikt av träindustrins betydelse för 

regionen, hur den rådande lågkonjunkturen påverkat branschen, regionen samt 

underleverantörernas situation. Därför upplevde vi det intressant att undersöka hur 

underleverantörer inom den trärelaterade industrin hanterar risken för sen eller utebliven 

betalning.    
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2.2 Undersökningsmetod	  

2.2.1 Abduktiv	  metod	  
May (2001) beskriver två olika förhållningssätt forskarna kan angripa för att förstå och 

förklara sina iakttagelser, induktion och deduktion. Induktion innebär att forskarna utgår 

från insamlad empiri och utifrån teorier generar teoretiska teser. Dessa teser formas 

utifrån den sociala verkligheten forskarna undersökt. Med en deduktiv metod utgår 

forskarna från en befintlig teori och empirin samlas in för att pröva teoriernas giltighet. 

Alvesson och Sköldeberg (2000) menar att det finns ytterligare en metod som forskarna 

kan använda. Abduktion innebär att forskarna har möjlighet att växla mellan induktion 

och deduktion. Författarna betonar dock att abduktion inte ska ses som en blandning, 

utan som en egen metod där växling sker mellan induktion och deduktion. 

Med vår forskningsfråga samt syfte som beslutsunderlag har vi valt en abduktiv metod. 

Studien började med att vi diskuterade ämnet för att få en uppfattning om ämnet var 

relevant och intressant. I ett tidigt skede valde vi att studera litteratur och artiklar om 

CM och den trärelaterade industrin som ett komplement till våra diskussioner med 

fakta. Med utgångspunkt från resonemangen kring ämnet växte vår problemformulering 

samt syfte fram. I detta skede kan det uppfattas som vi använt oss av en deduktiv metod. 

Vi vill dock inte samla in empiri för att pröva en teoris giltighet. Syftet med studien är 

att få kunskap om och förklara hur företagen arbetar med att hantera risken för sen eller 

utebliven betalning. Genom att studera hur underleverantörer arbetar med risken vill vi 

få ökad förståelse hur verkligheten förhåller sig till teorin. Vi har därför växlat över till 

en induktiv metod längre fram i arbetet.  

2.2.2 Kvalitativ	  ansats	  
Inom den företagsekonomiska forskningen finns två typer av forskningsstrategier som 

forskarna kan anta, kvantitativ och/eller kvalitativ. Vald strategi påverkar bland annat 

hur forskarna samlar in empiri, dess förhållande till intervjupersonerna samt deras 

arbetssätt. (Bryman & Bell, 2003) Kvalitativa intervjuer, en nära kontakt med 

intervjupersonen samt ett anpassbart arbetssätt är kännetecken för en kvalitativ ansats. 

Den kvalitativa ansatsen innebär att forskarna tolkar empirin genom ord. Betoning och 

viktning av siffror anses istället vara det vedertagna sättet inom den kvantitativa 

metoden. (Allwood & Erikson, 1999) Bryman och Bell (2003) menar även att den 

kvalitativa ansatsen är tolkningsinriktad. Fokus ligger på förståelsen hur individerna 
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upplever den sociala verkligheten. I en kvalitativ forskningsansats ligger, enligt 

Andersen (1994), utgångspunkten i varje enskild företeelse. Varje enskild företeelse 

påverkas av speciella egenskaper och blir därför unik.  

Bryman och Bell (2003) förklarar att forskarna utifrån forskningsfråga skall välja en 

ansats som på mest lämpligt sätt uppfyller studiens syfte. Därför har vi valt en kvalitativ 

forskningsansats. Genom att fånga och tolka hur enskilda företag upplever risken och 

hur denne hanterar risken anser vi oss kunna besvara forskningsfrågan. Vi ser varje 

intervjupersons bidrag som något unikt som bidrar till att uppfylla studiens syfte. En 

fördjupning och det unika kan vara svårt att fånga med en kvantitativ ansats där tonvikt 

ligger på att analysera siffror. Vi har via vår pilotstudie upplevt att begrepp inom CM 

har olika innebörd för olika företag. Genom att skapa en närmare och öppnare kontakt 

som anpassas efter intervjupersonen, vill vi minska risken för missförstånd vid 

insamlandet av empirin.  

2.2.3 Fallstudie	  och	  tvärsnittsdesign	  
Bryman och Bell (2003) menar att vald undersökningsdesign påverkar vilken struktur 

som forskarna väljer för att samla in data. Yin (2009) samt Bryman och Bell (2003) 

nämner fallstudien och tvärsnittdesign som vanligt förekommande inom den kvalitativa 

forskningen. Bryman och Bell (2003) beskriver att en tvärsnittdesign kännetecknas av 

att data samlas in från flera fall vid ett tillfälle. Syftet med en tvärsnittstudie är att 

upptäcka mönster och olika slags samband utifrån en variation av intervjupersoner. En 

fallstudie beskrivs av Merriam (1994) samt Kumar (2005)  som en undersökning av en 

specifik företeelse till exempel en person eller en organisation. Yin (2009) menar att en 

fallstudie lämpar sig om forskarna vill förklara ett socialt fenomen genom att söka svar 

på frågor som hur och varför. En fallstudie skapar möjlighet för forskarna att studera 

personen eller organsationen på djupet för att fånga hur denne upplever situationen. 

I studien har vi pendlat mellan dessa två designer. Huvudinsamlingsverktyget har varit 

semistrukturerade intervjuer från åtta företag. Anledningen till att vi valt att studera 

flertalet företag är att vi vill få en större spridning av data. På så sätt vill vi få en bättre 

helhetsbild och se om det finns ett mönster på hur underleverantörer hanterar risken för 

sen eller utebliven betalning. Detta indikerar på en tvärsnittsdesign då vi studerat mer än 

ett fall samt att vi vill se om det finns ett mönster mellan de olika perspektiven. Vi vill 

även förstå hur underleverantörer hanterar risken och vad som påverkar vald strategi. 
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Då vi vill få svar på frågor så som hur och varför genom att studera företag på djupet, 

motiverar det för en fallstudiedesign.  

2.2.4 Forskningsetik	  
För att säkerställa att vi använder etiska krav och normer kring forskningen har vi utgått 

från Olsson och Sörensen (2007). Följande punkter har vi valt att förhålla oss efter. 

Informationskravet - innebär att försökspersonen skall erhålla tydlig och fullständig 

information kring forskningens omfattning och process. Information som presenteras är 

projektets syfte, upplägg, metodik samt beskrivning av alla moment. Detta inkluderar 

den förväntade nyttan av projektet och vad medverkan innebär. (Olsson & Sörensen 

2007) Uppgifter om studiens syfte, upplägg samt publiceringsrutiner har sammanställts i 

ett A4-ark och tilldelats muntligt samt skriftligt till intervjupersonen. Även gruppens 

samtliga kontaktuppgifter har tilldelats. 

Samtyckeskravet - innebär att personerna i studien får bestämma själv om de vill vara 

med eller inte (Olsson & Sörensen 2007). Varje person har innan intervjumomentet haft 

möjligheten att ändra sig angående deltagande. 

Begriplighetskravet - innebär att informationen ska vara begriplig även för personer 

som inte har några förkunskaper inom området (Olsson & Sörensen 2007). Vi har 

strävat efter att den information vi delat ut ska vara så tydlig och konkret som möjligt. 

Vi har under intervjun haft som ambition att inte använda facktermer som kan 

misstolkas.  

Anonymitetsprincipen - innebär att data är avidentifierad så att ingen kan koppla 

materialet till en enskild individ (Olsson & Sörensen 2007). Företagen har fått 

möjligheten att vara anonym. Ett företag önskade detta.  

2.3 Datainsamling	  

2.3.1 Primärdata	  semistrukturerade	  intervjuer	  
Jacobsen (2002) beskriver primärdata som den information som forskarna själv 

inhämtat från en ursprungskälla, exempelvis via intervjuer, enkäter eller observationer. 

Det innebär att forskarna själv inhämtat upplysningarna för första gången. Fördelen med 

primärdata är att insamlingen har skräddasytts för ett speciellt syfte. Dock är denna 

metod mer tids- samt resurskrävande.  
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En semistrukturerad intervju innebär att ha en öppen dialog med intervjupersonen som 

delvis är denna begränsad till ett frågeschema. (Kylen 2004) Växlingen mellan 

öppenheten och intervjuschemat ger en flexibilitetet. Här utgår samtalet med en viss 

avgränsning, men med en möjlighet att i interaktionen fånga upp följdfrågor och nya 

frågeställningar. (Jacobsen 2002) Lantz (2007) och Merriam (1994) menar att metoden 

hjälper forskarna att få personens subjektiva upplevelse och erhålla en djupare bild av 

ämnesområdet. Informationen från en intervju kan påverkas av det duala samspelet 

mellan personen och forskarens personliga fördomar och attityder. Ödmjukhet och ett 

objektivt förhållningsätt mot intervjupersonen kan borga för en högre kvalité på 

informationen. (Merriam 1994) Även Andersen (1994) menar att intervjusituationen 

påverkas av forskarnas bakgrund, förväntningar samt beteende. Forskarna kan 

missuppfatta svaren och ha en bristande intervjuförmåga. Ett sätt att reducera 

tidskostnaden är att intervjua per telefon istället för ett fysiskt möte. Nackdelen med 

denna intervjuform är att tillförlitligheten hos intervjupersonens svar minskar. Orsak är 

att en lögn är lättare att ta till per telefon än vid ett personligt möte samt att forskarna 

förlorar möjligheten att observera och tolka kroppspråket. (Jacobsen, 2002)  

Intervjuer vi valt genomföra är av semistrukturerad karaktär. Detta innebär att vi har 

utformat ett frågeschema (bilaga 1) utifrån vår frågeställning. Anledningen till att vi valt 

att utforma ett frågeformulär är att den ger stöd till båda parterna under 

intervjumomentet. Dessutom bidrar detta till att vi kan styra samtalet för att säkerställa 

att de ämnen vi vill belysa sätts i fokus. Vid en helt öppen intervju, där ett frågeschema 

saknas, tillåts intervjupersonen sväva ut i sina svar vilket gör analysarbetet blir mer 

arbetsamt. Vi har upplevt i pilotstudien att ämnet väcker vissa frågor och definitionen 

inom CM inte alltid är given. För att undvika att intervjupersonen missuppfattar eller 

känner att de saknar kunskap om ämnet har vi undvikit tvetydiga facktermer. Vi har vid 

intervjutillfället även valt att förklara innebörden av vissa begrepp om vi uppfattat att 

intervjupersonen missuppfattat vår fråga.  

Vi valde att göra personliga intervjuer på plats eller per telefon. Vi har valt att se den 

första telefonintervjun som en provintervju för att få en uppfattning om frågornas 

relevans för studien samt en uppfattning om tidsåtgång. Genom att sålla bort frågor som 

inte är relevanta har intervjutiden i de senare intervjuerna spenderats på att ge djupare 

och mer reflekterade svar. Genom att samtliga författare deltog i telefonintervjun med 

möjlighet att ställa frågor anser vi ändå att intervjun gav en djupare bild av 
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intervjupersonens verklighet. Innan intervjun har vi noggrant läst igenom frågorna och 

även provintervjuat varandra. Detta för att öka vår färdighet att intervjua vilket torde 

innebära bättre giltighet för resultatet då risken för frågefel minimeras.  

De personliga intervjuerna ägde rum på intervjupersonens kontor. Vi har ett par dagar 

innan lämnat över en intervjuguide (bilaga 2) för att ge deltagande företag en chans att 

förbereda sig och därigenom ge en djupare bild. Vid två av intervjuerna närvarade två 

personer. Anledningen var att de ville ha stöd från varandra. Vi anser att detta är en 

fördel då de kunde komplettera varandras svar. Intervjuperson sex fick ett angeläget 

telefonsamtal precis innan intervjun och detta påverkade den avsatta tiden. Vi upplevde 

att intervjupersonen hade ont om tid vilket resulterade i att intervjun inte behandlade 

alla frågor. Under intervjutillfällena valde vi att inte spela in intervjuerna, då vi ansåg 

oss ha möjlighet att anteckna svaren. En av oss hade huvudansvaret för att ställa 

frågorna och de övriga två anteckna svaren. Efter varje intervju diskuterade vi igenom 

materialet för att se på skillnader i anteckningarna. Tidigare erfarenhet från 

transkriberingar av inspelade intervjuer påverkade även vårt beslut. Transkribering är 

tidskrävande och det insamlade materialet kan bli omfattande. Då tid är en begränsad 

resurs prioriterade vi att göra fler intervjuer istället för att spela in och transkribera. Vi 

har även haft möjlighet att kontakta alla intervjupersoner om vi har upplevt några 

oklarheter i våra anteckningar. Denna möjlighet påverkade även vårt beslut att inte spela 

in intervjun.   

2.3.2 Sekundärdata	  
Sekundärdata är information som kommer från en andrahandskälla. Det är data som 

tidigare har insamlats till ett annat syfte. Fördelen är att den är mindre tids- samt 

resurskrävande. Nackdelen är att det är svårt att kontrollera ursprungskällorna. 

(Jacobsen 2002) 

För att få en kompletterande bild över rådande betalningstider har vi valt att inkludera 

Intrum Justitias undersökning i vår empiri. Undersöknigen benämn European 

syftet är att presentera ett index för risken för sen eller 

utebliven betalning. Resultatet från studien bygger på enkäter från 9800 företag i 31 

länder som genomfördes under årets tre första månader. Intrum Justitia har genomfört 

studier om riskindex i nio år. Undersökningen finns att beställa på www.intrum.com/se/. 

European 
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empiriska insamling. Genom att kompelementera med sekundärdata avser vi öka 

trovärdigheten i vår studie.  

2.3.3 Val	  av	  företag	  
Enligt Denzin och Lincoln (2011) är den strategiska urvalsprocessen innehållsorienterad 

snarare än slumpmässig.  Merriam (1994) beskriver den kriterierelaterade urval som den 

process där kriterierna, basen eller normerna bestämmer om företaget skall inkluderas i 

undersökningen. Vi har haft en önskan att uppnå en variation i urvalet av företagen 

inom den trärelaterade industrin och valde därför en strategisk urvalsprocess. Vi har 

strategiskt valt företag från verksamheter med sågverk- och förädlings inriktning. 

Företagen från dessa två inriktningar valdes sedan från affärsdata (ww.ad.se) ut efter 

kriterierna; Max 100 miljoner SEK i omsättning, mellan 10 och 50 antal anställda och 

placerade i Kalmar län. Totalt kontaktade vi 18 stycken företag var av åtta tackade ja till 

en personlig intervju på plats eller per telefon. 

2.3.4 Pilotstudien	  
Vi valde att utföra en pilotstudie för att utröna intresset och kunskapen om CM hos 

företag i praktiken. Femton stycken företag valdes slumpmässigt ut med hjälp av 

affärsdata. (ww.ad.se) Sökkriteriet var inom Kalmar län, tio anställda upp till 250 

anställda och en omsättning inte högre än 400 Mkr. Vi har valt en mer avväpnande 

frågeställning och öppen struktur av en icke känslig karaktär. För att öka jämförbarheten 

i vår intervjumetod övade vi på varandra i ett första skede. Därefter varvade vi 

gemensamt med att intervjua och skriva ner och diskutera stödtankar från dessa i 

gruppen.  

2.4 Kvalitetsdiskussion	  	  	  

2.4.1 Mätfel	  
Teorell och Svensson (2007) beskriver att ett grundläggande problem med 

samhällsvetenskaplig forskning är att kaper 

Teorell & Svensson 2007;55) Dessa mätfel kan enligt 

författarna vara systematiska eller osystematiska. Systematiska fel innebär att mätfelet 

repeterar sig på ett förutsägbart sätt. Dessa mätfel uppstår om forskarna använder 

felaktiga mätinstrument eller dessa mäter felaktigt. Genom att använda adekvat 

instrument ökar överensstämmelsen mellan verkligheten och tolkningen. Detta medför 

att studiens trovärdighet ökar. (Teorell & Svensson 2007) De osystematiska felen 



 

14 
 

uppkommer enligt Teorell och Svensson (2007) på ett oförutsägbart sätt. En 

undersökning behäftad med dessa fel innebär att en undersökning av samma företeelse 

vid ett senare tillfälle ger ett annat resultat. Genom att minska de systematiska felen 

ökar studiens tillförlitlighet.  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som huvudverktyg för vår empiriska 

insamling. För att minska de systematiska mätfelen har vi undvikt otydliga facktermer 

när vi konstruerat vårt frågeschema för att minska risken för missförstånd. För att öka 

intervjupersonernas motivation att svara så utförligt och korrekt, har vi vid vår första 

kontakt varit tydliga med syftet med studien och betydelsen över deras bidrag. Vi har 

försökt att öka trovärdigheten i datan genom att intervjua personer som innehar 

nyckelpositioner på företaget och är därmed välinsatta i undersökt ämne.  Vi är 

medvetna om att intervjun är en kommunikationsprocess och att intervjuarens 

personliga upplevelser påverkar tolkningen av intervjupersonernas svar. Vi har efter 

intervjuerna jämfört och diskuterat igenom i gruppen, hur vi som enskilda författare 

uppfattat svaren och situationen. Detta anser vi minskar risken för snedvridning av en 

enskild persons föreställning. Denna process beskriver Denscombe (2009) som 

forskartriangulering vars syfte är att öka trovärdigheten i empiri. Vi har reflekterat över 

att materialet från de enskilda intervjuerna är personliga synpunkter och upplevelser 

vilket kan påverkar studiens generaliserbarhet. Vårt syfte med studien är dock inte att 

generalisera utan att skapa en fördjupad förståelse. Genom att ge detaljrika 

beskrivningar om vårt tillvägagångsätt ger vi förutsättningar för läsaren att bedöma 

studien replikerbarhet.  

2.4.2 Metod	  och	  källkritik	  
Andersen (1994) framhäver att den främsta kritiken mot den kvalitativa metoden är 

bristen på objektivitet. Insamling och analysen av data påverkas i hög grad av 

individerna i processen och därmed studiens slutsatser. Vi är medvetna om att vi som 

författare påverkar studien.  Genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till insamlad 

empiri samt vid vårt analysarbete vill vi minska våra subjektiva åsikter.  Merriam 

(2009) menar att forskarna innehar en mer stödjande funktion i forskningsprocessen 

eftersom forskarna är väl insatta i studien och dess ämne. Därför har vi valt att vara 

tydliga med vår förförståelse samt studiens metod. Vi förstår att det kan riktas kritik till 

att vi inte spelat in och transkriberat våra intervjuer. Det finns en möjlighet att vi inte 

uppfattat allt som intervjupersonen berättat. Vi anser att möjligheterna att fånga det 
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viktigaste har ökat när vi varit tre personer som närvarande, varav två antecknat under 

intervjun. Om det hade funnits oklarheter över nedskrivet material så har vi haft 

möjligheten att vid ett senare tillfälle kontakta intervjupersonen. Vi har utgått från en 

induktiv ansats vilket innebär att vi har valt teorier som vi anser förklara vår insamlade 

empiri. Vi har försökt att använda oss av aktuella källor som vi funnit via följande 

databaser; Business Source Premier, Science Direct samt Linnaeus University Library. I 

vår bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion finns dock artiklar från dagtidningar 

för att påvisa en debatt och problematik kring ämnet. Vi har upplevt problem med att 

hitta en publicerad källa kring den svenska definitionen av factoring och försäljning av 

fakturor. Därför har vi valt att referera till en muntlig källa. Vi är medvetna om muntliga 

kan ha en bristande pålitlighet. 
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3 Empiri	  

I empirin presenteras resultatet från de semistrukturerade intervjuerna. Vi har valt att 

presentera varje intervju enskilt. Detta för att göra innehållet så tydligt som möjligt för 

läsaren. För varje ny intervju ges först en kort presentation om intervjupersonen och 

företaget. I kapitlets avslutning presenteras sekundärdata från Intrum Justitia.  

3.1 Ädelträ	  AB	  
Ädelträ AB har anor från 1950-talet och ingår i en koncern. Verksamheten innefattar 

främst hyvling av trä. Slutprodukt är lister i olika material och dimensioner. Företaget 

sysselsätter drygt 10 anställda och omsätter 20 miljoner SEK. Vår intervjuperson heter 

Sören Petterson och är verkställande direktör samt ägare. Detta är den enda intervjun 

som skedde via telefon. 

Enligt Petterson ligger företaget i mitten av leverantörskedjan och att det inte finns 

något samarbete med leverantörer. Dock finns en form av lokalt samarbete och nätverk 

mellan konkurrenterna i branschen. De köper produkter från varandra som inte finns i 

det egna sortimentet. På så sätt ökar de sin produktportfölj. Petterson menar att många 

företag idag fokuserar på att erbjuda en helhetslösning till kunden. 

Petterson nämner att det finns gemensamma inköpsorganisationer hos kunderna som 

förhandlar villkor och skriver avtal med underleverantörerna. Det är svårt för 

leverantörer som inte omfattas av avtalet att sälja till dessa kunder. Mindre företag har 

svårt att få avtal på grund av kapacitetsbegränsningar. Ädelträ befinner sig på gränsen 

eftersom de endast har tio anställda. Organisationen har ingen säljenhet utan 

-funktion. Petterson menar att de inte har 

någon verksamhet som arbetar med att söka upp nya kunder. Däremot vill de ha många 

kunder för att inte bli alltför beroende av en större kund. Petterson beskriver att om en 

kund står för 100 procent av omsättning blir leverantören beroende. Försvinner den 

kunden kan det i värsta fall medföra att hela leverantörskedjan slås ut. Därför vill 

Petterson inte ha en kund som motsvarar mer än 20 procent av omsättningen. 

Informella kreditupplysningshemsidor 5 används enligt Petterson för kreditbedömning 

av kunder. Bokslut och nyckeltal är bra instrument som hemsidorna tillhandahåller. 

                                                 
5 Kreditupplysningshemsidor avser kreditupplysningar som genomför utan kostnad via en hemsida till 
exempel www.allabolag.se. 
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Dialoger med andra inom nätverket är också en viktig informationskälla. De lämnar 

oftast 30 dagar kredit, men vid nya kunder kan förskottsbetalning vara aktuell. Ibland 

kan Petterson ge en till två månader extra, om kunder ber om det. Det är viktigt att 

jobba nära marknaden och knyta relationer menar Petterson. Svårigheten med nya 

kunder är avvägningen mellan risken och försäljningen, när ingen tidigare relation 

mellan parterna finns att referera till. Det är viktigt att hålla på avtalade kredittider 

annars kan kunderna tro att det är acceptabelt att släpa med betalningen. Petterson 

menar att de har en god relation och dialog till sina kunder. Den goda relationen bidrar 

till att kunderna inte utsätter företaget för en ökad kreditrisk. Exempelvis att en kund 

beställer något som den inte kan betala. Den goda relationen har bidragit till att de inte 

erfarit några kundförluster menar Petterson. 

Om en kund inte betalar i tid skickar Petterson en påminnelse. Därefter tas en personlig 

dialog upp genom telefonsamtal. Det är viktigt att få kännedom om orsaken till 

förseningen. En försening kan vara tecken på en sämre ekonomisk situation hos kunden. 

Petterson har erfarit att inkassoföretag inte hjälper som påtryckningsmedel. Han 

upplever att det är viktigare att ha kommunikation och föra dialog med kunderna. 

3.2 Bäckebo	  Sågverk	  Jarl	  Franzén	  AB	  
Bäckebo Sågverk Jarl Franzéns AB är ett familjeägt företag och har varit verksam i 

branschen sedan 1950-talet. Företaget bedriver sågningsverksamhet av trä. Via sina 

samarbetspartners vidarförädlas virket i former av hyvling samt impregnering. 

Omsättningen är ungefär 60 miljoner SEK och har 20 anställda. Våra intervjupersoner 

heter Ulrika och Roger Franzén och de ansvarar för inköp, produktion samt 

administration. Vi kommer inte särskilja intervjupersonernas svar från varandra. 

Franzéns berättar att de befinner sig i början av leverantörskedjan då de köper in timmer 

för sågning. Någon samordning mellan företaget och dess leverantörer förkommer inte. 

Franzéns beskriver att de har agenter som står för kontakten utomlands och ses som ett 

globalt nätverk. Det finns även ett lokalt nätverk med ett hyvleri och samarbetet 

beskrivs som positivt. Det regionala nätverket är den regionala sågverksföreningen, Såg 

i Syd. Samarbetet uppfattas som väldigt positivt eftersom därifrån ges stöd och hjälp i 

frågor som rör sågverksbranschen. 

Företaget har många trogna kunder enligt Franzéns. Ibland händer det att de vänder sig 

till andra leverantörer men att de brukar komma tillbaka. Vid utlandsaffärer används 
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agenter och det är agenterna som har uppdraget att upprätthålla goda relationer med 

utlandskunderna. Franzéns framhåller dock att det är viktigt med en personlig relation 

och kontakt med kunderna. Företaget har tidigare upplevt beroendeskap då en kund 

hade 60 procent av omsättningen. I dagsläget har ingen kund över tio procent. Dock 

skulle de inte tacka nej till en kund som skulle motsvara en större andel. Franzéns 

menar att fler mindre kunder är bra, men även att en större kund fungerar. Företaget 

arbetar inte aktivt med att söka upp nya kunder. Det är kunderna som kontaktar 

företaget, oftast via agenter. Franzéns påpekar att när de har varit ute och besökt sina 

kunder har de sett att de använder sig av andra leverantörer. Franzéns tycker inte detta 

är konstigt, eftersom dem också vill ha en bra kundspridning för att inte komma i för 

stort beroende. I vissa fall har de enbart haft varor från Franzéns företag. De försöker 

sprida sig mot flera agenter för att inte bli för beroende. Vid ett tidigare tillfälle fasades 

ett samarbete ut för att inte bli för beroende. Detta var ömsesidigt med omtanke för 

varandra. Franzéns har erfarit situationer när en kund har gjort ett chefsbyte. Detta kan 

ibland ändra spelreglerna då den nya chefen har en annan inköpsstrategi. 

Det är agenterna som tar risken vid exportförsäljning enligt Franzéns. Därför behövs 

ingen försäkring för dessa kunder. Beroende på om kunden är ny tas förskottsbetalning 

ut. Risken som uppkommer vid försäljning på nationella marknaden tar de själva hand 

om. Men Franzéns anser inte att de förekommer någon risk eftersom relationerna har 

varit stabila och långvariga. Franzéns har inte upplevt några kundförluster de senaste 20 

åren men har dock övervägt att skaffa kreditförsäkringar. Erfarenheten är att 

kreditförsäkringsföretagen ändå inte försäkrar de kunder Franzéns anser utgöra en risk. 

Om de behöver avgöra ett företags kreditvärdighet använder de sig av olika 

kreditupplysningshemsidor. Standardkredittiden är 10 dagar netto. Men kunder som 

funnits länge har möjligheten att välja 30 dagar netto. Ibland kan det förhandlas om, upp 

till 60 dagar netto beroende på kundens storlek och relationen parterna emellan. 

Franzéns beskriver en situation i december för några år sedan när de väntade på en 

betalning från en större kund. Styrelsen i företaget beslutade att inte genomföra 

betalningen under pågående räkenskapsår, utan väntade till januari när nästa 

räkenskapsår påbörjades. Franzéns tror orsaken var att kunden ville finslipa sina 

finansiella siffror. 

Franzéns berättar att övervakningen av sina kunder är bra. De vet vilka kunder som 

ibland råkar släpa med betalningen. Därför kan de dra ut på några dagar innan en 



 

19 
 

påminnelse skickas ut. Om kunden är ett större företag reagerar Franzéns snabbare och 

kan då följa upp med telefonsamtal. Franzéns upplever telefonsituationen jobbig, därför 

föredrar de att skicka en påminnelse. Vid dröjsmål från utländska kunder får agenten ta 

över ansvaret att se till att en betalning sker. Eftersom en personlig relation är viktig 

inom branschen skulle det inte fungera att vara helt principfast med kredittiden. De 

måste vara flexibla för att inte riskera relationen parterna emellan. 

3.3 Formpress	  AB	  
Formpress AB startades på 1990-talet och bedriver tillverkning av fanér och träbaserade 

skivor. Företaget är familjeägt. De har 20 anställda och en omsättning på 20 miljoner 

SEK. Intervjupersonen heter Bengt Åstrand och är företagets grundare och delägare. 

Åstrand ansvarar för ekonomin. 

Formpress befinner sig i slutet av leverantörskedjan enligt Åstrand, då försäljningen 

sker direkt mot återförsäljarna. Företaget har tre till fyra leverantörer i Sverige och 

Europa. Någon form av integration finns inte dem emellan. 

Företaget är inte delaktigt i något nätverk eftersom kostnaden är högre än nyttan. Dock 

är Åstrands privata nätverk betydelsefullt för företaget. Detta nätverk sträcker sig lokalt 

och regionalt. Genom nätverket har Åstrand etablerat en bra relation med ett annat 

företag inom branschen. Företagen har liknande kundregister vilket medför att de säljer 

varandras produkter och varnar varandra för kunder med låg betalningsmoral. 

Åstrand beskriver att deras största kund köper för 20 procent av omsättningen. Företaget 

har en lång relation med denna kund. Dock valde kunden att avbryta samarbetet för att 

sedan återkomma efter ett par år. Åstrand menar att det inte är frågan om det kommer 

att hända igen, utan när de kommer att avbryta samarbetet igen. Åstrand är medveten 

om de risker som förkommer när en kund blir för stor men skulle dock inte tacka nej till 

en större kund. Han menar att en ökad riskmedvetenhet är viktigt och att en reservplan 

finns när de planerar sin kundportfölj. Då konkurrensen är begränsad behöver företaget 

inte en utarbetad uppsökningsstrategi av kunder. Kunderna pendlar mellan de få 

leverantörerna som finns på marknaden. Formpress arbetar aktivt med att förbättra 

relationen genom kundbesök och andra kundvårdande aktiviteter. Åstrand förtydligar att 

relationen är en viktig grundstomme i deras verksamhet. 
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Kredittiden för mindre kunder är tio dagar och för större 30 dagar. Anledningen är att 

större kunder är mer kapitalstarka och att risken för kundförluster således är mindre. 

Förlängda kreditider är ett sätt att behålla goda relationer med kunden. Vidare menar 

Åstrand att betalningsmoralen hos kunder utomlands varierar beroende på vilken 

betalningskultur som råder i landet. Åstrand menar att Italien, Frankrike och Grekland 

omfattades av en kultur där de ser ganska nonchalant på betalningen. Ibland kan 

kredittiden sträcka sig ända upp till 90 dagar utomlands. För att begränsa sin risk 

gentemot dessa kunder använder de sig av förskottsbetalning, på hela eller halva 

summan. Även för nya kunder tillämpas förskottsbetalning om de känns osäkra. Åstrand 

har erfarenhet från nya kunder som börjat med små kvantiteter. När en god relation 

skapats, och förkottsbetalning inte längre varit aktuell, har de gjort en större order. 

Kunden har då valt att inte betala i tid. Åstrand framhäver att magkänslan är en viktig 

beslutsfaktor om de ska sälja eller inte. De använder sig även av 

kreditupplysningshemsidor för att göra en bedömning om en kunds kreditvärdighet. 

Formpress använder sig inte av factoring eller försäljningslösningar av fakturorna då 

Åstrand anser att det är en dyr lösning. Åstrand anser att kreditförsäkringar är 

överflödiga. Genom en god översikt av kunderna är det lätt att se vilka kunder som 

utgör en risk. Den goda överblicken medför att de kunder Åstrand vill försäkra inte 

heller godkänns av kreditförsäkringsbolag.  

Varje dag utförs en uppföljning av kundreskontran enligt Åstrand. Detta medför en god 

överblick över vilka som ligger efter med betalning. Deras säljare tar upp en första 

dialog med respektive kund angående förseningen. För att inte säljaren och kundens 

menar att de inte ringer och ber om att få betalt. Det är kunderna som gjort fel och de 

brukar oftast veta att fakturan är obetald. Om en kund inte betalat i tid utgår en 

påminnelse. Om inte detta hjälper går fakturan över till ett inkassobolag. Sista steget i 

processen är kronofogden. Åstrand anser att det inte spelar någon roll om kunden är 

ny/gammal eller liten/stor. Den avgörande faktorn för vilken åtgärd som ska 

genomföras är tiden. Ibland kan de avtala om en förlängd kredittid. Åstrand menar att 

det är väldigt viktig att kunden håller vad de lovat. Har kunden lovat att de ska betala så 

ska de göra det. Att ljuga och skjuta på betalningen ytterligare ger inget fortsatt 

förtroende. 
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3.4 Hällerum	  Trävaruaktiebolag	  
Hällerum Trävaruaktiebolag har anor från 1910-talet och är familjeägt. Bedriver 

sågnings- samt hyvlingsverksamhet. De har 20 anställda och 70 miljoner SEK i 

omsättning. Två personer närvarade vid intervjun, Urban och Torbjörn Svensson som 

innehar positionerna som verkställande direktör samt säljare. Vi kommer inte särskilja 

Urban och Torbjörns svar från varandra och kommer nämnas som Svensson. 

Företaget befinner sig i början av leverantörskedjan enligt Svensson, då de köper in 

timmer för sågning. Någon samordning mellan deras leverantörer och företaget 

förekommer inte.  Svensson betonar att leverantörerna är lokala. Svensson beskriver att 

det finns ett lokalt informellt nätverk där det förs diskussioner om marknaden och 

kunder. Svensson menar att det finns några inom nätverket som inger mer förtroende 

medan andra endast pratar för egen sak. Vid utlandsförsäljning finns det agenter som 

knyter ihop kontakterna mellan företaget och kunderna. Kontakt mellan agenterna och 

utlandskunderna sker dagligen. Svensson beskriver att de har många mindre kunder som 

står för två till tre procent av omsättningen. De är medvetna om risken med att ha en 

kund som står för en större del av omsättningen. Därför vill Svensson inte ha en kund 

som står för mer än 20 procent av årsomsättningen. De arbetar aktivt med att 

upprätthålla en god relation genom kundbesök. 

Svensson säger att de har kreditförsäkring på samtliga bolag. Anledning till detta är att 

de vill vara säkra, att kunna sova gott på natten. Dock har inte försäkringen behövts 

användas så ofta. De försöker hålla sig till försäkringslimiten men vid äldre kunder, där 

en god relation finns, kan de sälja utöver denna. Den del som överstiger 

försäkringslimiten är dock inte försäkrad betonar Svensson. Om de känner sig osäkra 

med att sälja utöver försäkringslimiten önskas förskottsbetalning. Svensson anser att 

kassarabatt vid förskottsbetalning kan ge incitament att få kunden att betala i förskott. 

Factoring och försäljning är en dyr lösning, därför användes inte metoderna. Tidigare 

använde de sig av remburs men då det medförde mycket administration valde de att 

övergå till svenska exportörer eller agenter. De ger i standard 30 dagar kredit, men i 

vissa fall har de sträckt sig till 45 dagar. Oftast brukar de ge längre tid till mindre 

kunder då de bygger upp sitt varulager inför en kommande säsongsförsäljning. 

Svensson menar att de måste vara mer hårda mot dessa kunder eftersom de kan tro att 

det är acceptabelt att slira ytterligare. De vill upprätthålla en bra betalningsmoral hos 

sina kunder men samtidigt vara tillmötesgående så att en bra relation kan bibehållas. 
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Många större kunder i branschen kräver längre kredittid hos sina leverantörer. Svensson 

menar att de inte vill acceptera kravet eftersom längre kredittider innebär att de får ligga 

ute med likvida medel. De vill inte agera bank.  

En genomgång av kundreskontran sker varje vecka enligt Svensson. De skickar 

påminnelser till nationella kunder som dröjer. Oftast gäller det mindre kunder. Om inte 

påminnelsen har betalats inom utsatt tid följer de upp med telefonsamtal. Det är viktigt 

att få klarhet till orsaken. När internationella kunder dröjer med betalning får agenten ta 

över ansvaret och se till att en betalning sker. Svensson menar att betalningsmoralen 

varierar mellan olika länder. England tenderar att dröja medan Tyskland, Danmark och 

Holland är snabba på att betala. Svensson säger att det är bättre att delbetala än att inte 

betala alls. Det visar på en ambition hos kunden att vilja göra rätt för sig.  

Svensson beskriver en tydlig företagskundsprofil i England, som köper från en av deras 

två terminaler. Ofta är det ett enmansföretag som bedriver en snickeriverksamhet. 

Kunden får en order om ett byggprojekt. I denna fas är likviditeten låg och kunden får 

inte betalt förrän arbetet är slutfört. Först i detta skede kan Svensson få betalt från sin 

kund. 

3.5 Ab	  Nordiska	  Fanerfabriken	  	  
Ab Nordiska Fanerfabriken har en historia från början av 1900-talet och är familjeägt.  

Företaget bedriver partihandel med virke och andra byggmaterial samt tillverkning av 

faner och träbaserade skivor. Omsättningen är 50 miljoner SEK och över 10 anställda. 

Intervjupersonen heter Odd Almehagen och är verkställande direktör.  

Företagets leverantörer finns i USA och att de befinner sig i slutet av leverantörskedjan 

enligt Almehagen. Tidigare förekom det agenter som mellanhänder men då det var 

omständigt att ändra en order var dessa besvärliga. Den direkta kontakten mellan 

leverantör och kund innebär att beställningssystemet förenklats. Vid vissa fall besöker 

Almehagen sina leverantörer för att säkerställa kvalitén. Företaget håller sig gärna till 

sina befintliga leverantörer. Valet av leverantör grundar sig på dess storlek. Genom att 

välja en leverantör i samma storlek skapas en balans mellan köpare och säljare eftersom 

de får bättre förståelse för varandras verksamheter. Därför menar Almehagen att det blir 

lättare att bygga upp en bättre relation parterna sinsemellan. 
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Han beskriver att branschen har en samhörighet och att det borde satsas mer på att 

marknadsföra branschorganisationen. Företaget är medlem i en branschorganisation 

men Almehagen menar att de borde nätverka mera. AHEC6 är en organisation som 

bedriver ett bra arbete med att lobba branschen och att skapa nätverk.  Mer 

organisationer av den här typen borde finnas. Det förekommer även stödinköp från 

andra konkurrenter i brist på egentillverkade varor vilket Almehagen ser som ett 

nätverk. 

Almehagen menar att de arbetar med att inte ha allt för stora kunder. Detta ger en 

obalans i relationen mellan leverantör och kund. Genom att tillämpa denna strategi får 

aktörerna bättre förståelse för varandra och deras verksamheter, vilket bidrar till en 

bättre relation. Almehagen menar även att de vill ha kunder som kan utvecklas 

långsiktigt eftersom de vill ha en lång och stabil relation. Eftersom de är begränsade till 

hur mycket kundvård som kan ges delas kunderna upp i A-, B- eller C-grupp. Faktorer 

som påverkar indelningen är betalningsmoral, storlek samt hur frekvent inköpen sker. 

A- och B-kunderna får mer uppmärksamhet än C-kunderna, vilka besöks då de har 

vägarna förbi. C-Kunderna ringer oftast själva in deras beställningar medan de andra 

grupperna kontaktas kontinuerligt. Almehagen jobbar aktivt med att uppsöka nya 

kunder eftersom de förlorar kunder till konkurrenter. Detta är en naturlig 

pendlingsprocess mellan de olika underleverantörerna. Almehagen menar att en större 

kund är svårare att ersätta än en mindre. Vid två tillfällen har två stora kunder förlorats. 

I ena fallet var de tvungna att säga nej till order eftersom kundernas betalningsförmåga 

avsevärt hade försämrats. I det andra fallet gick kunderna över till konkurrenterna. 

Förlusterna påverkade verksamheten negativt. Dessa erfarenheter har medfört att 

Almehagen blivit mer medveten om risken med stora kunder. 

Olika kreditupplysningshemsidor för att bedöma en kunds kreditvärdighet är något 

Almehagen förlitar sig på.  Om informationen inte är tillräcklig kopplas bolagets revisor 

in som stöd. Ingen får sälja till en ny kund om inte ekonomiansvarig har gett ett 

godkännande. Kunder som inte godkänts får betala förskott. Almehagen anser att 

kunder som inte vill betala förskott, ska de akta sig för. Det kan finnas ugglor i mossen.  

Kunder som däremot vill betala enligt premisserna anser Almehagen vara trovärdiga 
                                                 
6 Direkt	  översättning	  från	  www.ahec.org	  [2013-‐05-‐22]	   AHEC	  är	  den	  ledande	  internationella	  
branschorganisationen	  för	  amerikanska	  lövträ	  industrin,	  som	  företräder	  företag	  och	  
branschorganisationer	  som	  sysslar	  med	  export	  av	  ett	  komplett	  utbud	  av	  amerikanska	  
lövträprodukter,	  inklusive	  -‐	  timmer,	  fanér,	  plywood,	  golv,	  lister	  och	  material	  dimension. 
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och seriösa. Vissa kunder kämpar för att ha oss som leverantörer och då brukar det inte 

vara något problem med att betala förskott. Vid vissa bedömningar av kreditvärdigheten 

litar Almehagen på sin magkänsla. Den grundar sig på, hur kunden uppför sig när de tar 

kontakt vid för första tillfället. Almehagen framhäver att kreditförsäkringsföretag inte 

ger försäkring på kunder Almehagen anser utgöra en risk. 

Det vanligaste betalningsvillkoret är 30 dagar netto enligt Almehagen. Om en kund inte 

har gjort en betalning efter 2 veckor efter förfallodag skickas en påminnelse ut. Om inte 

denna blir betald följer de upp med ett telefonsamtal. Om betalning uteblir efter 

telefonsamtalet förmedlas kunderna till ett inkassobolag. Almehagen anser att 

kundernas betalningsmoral kan påverkas positivt om indrivningsprocessen och 

uppföljningen av kundreskontran förbättras. Dock finns alltid rötägg som gör en 

beställning trots att de vet att de inte har likvida medel för att täcka ordern. Vissa kunder 

som har problem att betala ringer oftast till dem för att informera om deras situation. 

Almehagen uppskattar denna ärlighet och påpekar att det hjälper till att stärka relationen 

parterna emellan. Kunder utomlands har annorlunda betalningskultur. Almehagen 

menar att om de inte ringer till kunden och kräver betalt, tror denne att det är 

acceptabelt att dröja med betalningen.  

3.6 Företaget	  Larsson	  	  	  
Ett familjeägt företag med anor från mitten av 1900-talet. Verksamheten bedriver 

sågning samt impregnering av trä. Företaget har strax över 10 anställda och en 

omsättning på 50 miljoner SEK. Intervjupersonen är verkställande direktör och av 

anonymitetsönskemål har vi valt att namnge personen till Larsson. 

Företaget befinner sig från början till slutet av leverantörskedjan enligt Larsson. De 

avverkar själva men köper även in timmer. Företaget vidareförädlar virket för att tillslut 

sälja vidare till bygghandeln. Larsson menar att de har ett sammarbete med kunderna 

genom en gemensam artikeldatabas Vilma7. Databasen tar upp standardiserade 

dimensioner av virket i branschen. Detta medför effektivare inköp-samt 

försäljningskanaler. Nätverk ses som positivt. 

                                                 
7Definition enligt www.branschradet- Entreprenörer, Bygghandelsföretag och Trämekanisk 
industri gemensamt fastställa ett referensregister där träprodukter, på ett konkurrensneutralt sätt, 
egenskapsdeklareras utifrån de standarder, regler samt kvalitetskriterier som berör aktuella produkter 
samt driftsätta detta i praktisk handling. 
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Om kunden har mer än 20 procent av omsättningen upplever Larsson detta som en risk. 

Det finns några som ligger på gränsen och de arbetar aktivt med att inte låta kunderna 

bli för stora. Därför har de ungefär 50 stycken kunder. Vissa kunder vill öka inköpen 

och eftersom företaget inte vill gå miste om försäljning är det svårt att tacka nej. 

Larsson menar att det är viktigt att kunna behålla sin förhandlingsstyrka. Större kunder 

har större förhandlingsmakt vilket medför att det kan bli svårt att säga nej vid 

förhandlingar. Larsson märker av att deras större kunder har fått ett ökat inflytande samt 

att de spelar ut leverantörer mot varandra för att pressa priserna. 

Larsson säger att företaget använder en kreditförsäkring för att minska risken för 

kreditförluster. Ibland kan exportkunderna köpa på kredit trots att de inte är försäkrade. 

Likaså kan kunder Larsson har ett personligt förhållande till få kredit trots att de inte är 

försäkrade. Larsson framhäver att en noggrann övervägning ligger till grund vid sådana 

beslut. Genom kreditförsäkringen kan de sova gott om natten. Larsson menar att det 

is 

årsredovisningar och kreditvärdighet. I vissa fall kan kreditförsäkringsbolaget missa 

helhetsbilden. Ibland försäkras inte en kund som Larsson anser vara betydelsefull för 

verksamheten. Därför kan företaget ge krediter trots att kunden inte är försäkrad. 

Larsson framhäver att magkänslan är en avgörande faktor i en sådan situation. Den 

normala kredittiden är 30 dagar netto, vilket de försöker hålla hårt på. Det spelar ingen 

roll om kunden är en ny/gammal eller stor/liten. Genom tydlighet på den punkten 

upplever Larsson att det sedan inte förekommer några diskussioner om förlängning. 

Ibland tillämpas förskottbetalningar, oftast vid exportkunder som inte täcks av 

försäkringen. Larsson upplever att förskott kan skada relationen, speciellt om de tidigare 

gett kunden kredit. I vissa fall har krav på förskott inneburit förlorad försäljning 

eftersom köparen känt sig förnärmad. Larsson har inte upplevt att kunder systematiskt 

skjuter på betalningarna och således att deras företag fungerar som finansieringskälla. 

Företaget tillämpar ingen form av factoring eller försäljning av sina fakturor då det 

kostar mer än kreditförsäkringen. Om en kund inte betalar i tid skickar de ut 

betalningspåminnelser. Om inte betalning erhållits efter påminnelsen följer de upp med 

telefonsamtal.  I vissa fall har det hänt att de besökt kunden för att få klarhet till 

fördröjningen.  
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3.7 Fågelfors	  Hyvleri	  AB	  	  
Fågelfors Hyvleri AB är familjeägt och bildades i mitten på 1980-talet. Verksamheten 

bedriver sågning och hyvling av trä samt tillverkning av förädlade trädbränslen. De 

sysselsätter omkring 15 anställda och har en omsättning strax under 100 miljoner SEK. 

Intervjupersonen heter Lars-Ola Svensson och är verkställande direktör. För att inte 

förväxling ska ske med en annan intervjuperson kommer vi namnge personen L-O 

Svensson. 

Företaget befinner sig närmare slutet i leverantörskedjan enligt L-O Svensson, eftersom 

deras produkter säljs till återförsäljare inom bygghandeln. Han nämner att företaget inte 

deltar i något nätverk men att det finns ett privat nätverk. Genom detta nätverk kan L-O 

Svensson få tillgång till information om nya kunder och leverantörer. I nätverket finns 

bland andra konkurrerande leverantörer. L-O Svensson anser att nätverket är livsviktigt 

eftersom de har väldigt öppna diskussioner om marknaden och kunder. L-O Svensson 

fonsamtal, även 

träffas fysiskt. 

L-O Svensson menar att de länge har haft stora kunder. De tre största kunderna står för 

70 procent av omsättningen. De ser ingen risk med detta eftersom kunderna är kända 

och har en kapitalstark ägarstruktur. Dessutom har L-O Svensson mycket god relation 

till dessa företag eftersom de har regelbunden kontakt. L-O Svensson upplever ibland 

att de stora kunderna spelar ut underleverantörerna mot varandra. Tack vare sin goda 

relation med inköpsansvariga hos de större kunderna får företaget chans att matcha 

priser om en annan leverantör kan erbjuda bättre pris. Men att erbjuda ett billigt pris är 

inte det viktigaste enligt L-O Svensson. Det är viktigare att erbjuda en personlig och 

lojal relation till kunden. 

Kreditförsäkring är något L-O Svensson aldrig tillämpat. Det är en dyr lösning samt att 

de inte haft några stora kundförluster under de senaste tio åren. Kostnaden överstiger 

den nytta denna lösning medför. Dessutom säljer de till stora kända företag som har en 

kapitalstark ägarstruktur bakom sig. De kunder L-O Svensson vill ta en kreditförsäkring 

på uppfyller ändå inte de krav kreditförsäkringsbolagen ställer. Vid nya kunder görs en 

kreditbedömning med hjälp av kreditupplysningshemsidor. Dock är det gamla uppgifter 

som redovisas så det gäller att ha omdöme. Genom det privata nätverket erhålls en 

bättre bild eftersom L-O Svensson kan ringa till andra och erhålla information om 



 

27 
 

kunderna. Betalningsmetoden vid nya kunder, nationell som internationell, är 

förskottsbetalning. L-O Svensson beskriver att de tillämpar förskottsbetalning tills en 

personlig relation uppnåtts. En personlig relation är mycket viktigt enligt L-O Svensson 

och när den har uppnåtts tillämpas kreditbetalning för sina kunder. Standarden är 30 

dagar netto men i vissa fall kan de sträcka sig till 75 dagar beroende på relationen och 

kundens storlek. De större kunderna har oftast krav på sina leverantörer hur många 

kreditdagar som ska ges. L-O Svensson är väl medveten om den taktik som förekommer 

hos större kunder i allmänhet. De kan stödja en kund genom att ge längre kredit och stå 

för deras lager. L-O Svensson upplever att det underlättar en god relation. Dessutom är 

det viktigt att försöka få in kunden i verksamheten. Att stödja en kund ger ett socialt 

värde, att vara schysst. L-O Svensson tycker att deras samarbete med deras bank är 

väldigt givande. Banken tillhandahåller factoringtjänster och utnyttjas som en 

checkräkningskredit. Genom tjänsten erhåller de 70 procent innan betalning utfallit och 

resterande inkasseras när kunden erlagt full betalning. L-O Svensson säger att 

kostnaden för factoringtjänsten är densamma som vid en checkräkningskredit. Dock 

tillämpar de inte försäljning av fakturor eftersom kostnaden är för hög. 

Tidigare generation i företaget fick uppleva stora kundförluster i företaget enligt L-O 

Svensson. Lärdomar från detta har bidragit till större medvetenhet kring risken med 

utebliven betalning. Om en kund missköter sig förloras förtroendet för fortsatta krediter. 

Att företaget använder sig av factoringtjänster ser L-O Svensson som positivt eftersom 

tredje part tar över arbetet med att påminna kunden. Påminnelsen får mer tyngd om den 

skickas från en känd bank. Ibland kan även L-O Svensson själv ringa och påminna om 

försenad betalning. L-O Svensson upplever inget obehag i detta moment, det är kunden 

som inte gjort rätt för sig. L-O Svensson anser att de aktörer som systematiskt dröjer 

med betalning saknar betalningsmoral.  Endast vid fåtal tillfällen beror dröjsmålet på 

likviditetsbrist. 

3.8 Sunnerbo	  Fönster	  AB	  	  
Sunnerbo Fönster AB bedriver tillverkning av fönster i trä. Bolaget startades 2008 och 

ingår i en koncern.  De har 40 anställda och en omsättning på 70 miljoner SEK. 

Intervjupersonen heter Peter Petersson och ansvarar för personal samt administration. 

Företaget är i slutet av leverantörskedjan enligt Petersson, då de säljer en färdig produkt 

svagt
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Då deras produkter innehåller ett specialbehandlat trä anser de att de är beroende av sin 

leverantör. Petersson anser att konkurrensen är tuff eftersom konkurrenterna 

tillhandahåller nästan likadana produkter. Dock kan de sammarbeta genom att sälja 

produkter tillvarandra som inte tillverkas i den egna produktionen. Samarbetet innebär 

att de lättare kan sälja helhetslösningar och på så sätt stärka sin produktportfölj. 

Petersson berättar att de är med i TMF. Organisationen hjälper dem att ventilera vid 

frågor som berör branschen. Eftersom kostnaden är högre än nyttan väljer de att inte 

delta i TMF:s medlemsträffar. De för dialog med TMF via en kontakperson. Vissa 

kunder har önskat att de ska ansluta sig till deras inköpssystem. Petersson berättar att de 

valt att inte sammankoppla sig då den personliga kontakten försvinner. Detta kan 

medföra felleveranser och sämre service. Petersson menar att de har många mindre 

kunder inom bygghandeln, ungefär 300 stycken. Dock har de en större kund som står 

för tio procent av omsättningen och ett fåtal runt fem procent. Petersson menar att det är 

viktigt att sprida risken och inte bli för beroende av en kund. De skulle ändå inte tacka 

nej om en kund önskar att köpa för en större del av deras omsättning. Vid en sådan 

situation är det viktigt att vara väl medveten om risken som uppkommer. De träffar de 

större kunderna regelbundet medan de mindre får färre frekventa besök. Petersson 

upplever att deras kundrelationer skulle kunna förbättras mer om fler besök 

genomfördes. Mindre kunder har påpekat att de vill ha en personlig kontakt så att en 

bättre relation kan skapas.  

Den finansiella status som kreditupplysningshemsidor tillhandahåller är oftast inaktuell 

enligt Petersson. Därför tas kreditupplysningar på samtliga kunder via 

kreditupplysningsföretag. Om en kund börjar släpa med att betala in skatt och moms 

meddelas Petersson. Detta indikerar att något inte står rätt till. Om tvivel finns om 

betalningsförmågan, genomförs inte en försäljning. I en sådan situation krävs kunden på 

förskott. Petersson menar att detta inte har påverkat chanserna till försäljning. Kunderna 

är medvetna om deras kreditvärdighet och de som har likvida medel har inga problem 

att erlägga förskott. Petersson berättar att deras försäljning är säsongsberoende. Under 

vinterhalvåret byggs ett varulager upp inför försäljning under sommarhalvåret. Detta 

innebär att de inte har några fakturor att belåna under tiden de bygger upp varulagret. 

Vid försäljningsmånaderna har de hög likviditet och behöver således inte belåna 

fakturororna. Försäljning av fakturorna anser Petersson vara vansinnigt dyrt, därför är 

det inte ett alternativ för dem. Vidare berättar Petersson att de har som standard att 
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erbjuda kunderna 30 dagar netto. I vissa fall, under vinterhalvåret, har de sträckt sig till 

45 dagar. Då har kunderna sämre försäljning och således sämre likviditet. Även om en 

stor kvantitet köpts kan kunderna ges längre kredit. Petersson anser att ett 

förtroendeingivande bolag inte alltid behöver vara mest lämplig ur betalningssynpunkt. 

Det är hårda fakta som avgör deras val av kund. 

Petersson berättar att deras bearbetning av kundreskontran sköts av en 

redovisningsbyrå. Varje vecka erhåller de en sammanställning av kundernas konton. 

Dock tar byrån inte ansvaret att påminna om betalning vid en eventuell försening. 

Petersson menar att byrån inte ser helheten vilket kan påverka relationen i samband med 

påminnelsearbetet. Det är försäljaren som sköter kontakten med kunden. Med hjälp av 

byrån har de full koll på sina kunder. Företagets kunder säljer direkt till konsumenter. 

Konsumenterna betalar som regel vid leverans av varorna. Detta betyder att företagets 

kunder omgående får in likvidamedel. Detta medför att kunderna oftast inte har problem 

med likviditeten och således inte dröjer med att betala av brist på likvida medel. Enligt 

Petersson är orsaken till dröjsmålet dålig betalningsmoral. Det tar kort tid att lära sig 

vilka kunder som notorisk släpar efter med betalningen. Petersson har positiv erfarenhet 

av inkasso, då har kunderna betalt på direkten. 

3.9 Intrum	  Justitia	  
European Payment Index (EPI) från 2013 är en undersökning vars syfte är att visa hur 

betalningskulturer i olika länder skiljer sig åt. Undersökningen är utförd av Intrum 

Justitia och grundar sig på 9800 svar från företag i varierande branscher i Europa samt 

Ryssland och Turkiet. Genom att kartlägga hur man i olika länder ser på sena eller 

uteblivna betalningar kan det bidra till en ökad riskmedvetenhet hos företag som 

bedriver utlandshandel  

Figur  1  Fördelning  av  fordringar,  egen  illustration 
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Sammanställningen på föregående sida (figur 1) visar att i Skandinaviska länder samt 

Tyskland betalas majoriteten av fordringar inom 30 dagar. Motsatsen uppvisar 

medelhavsländerna där längre betalningstider har en större andel. 

Grekland utmärker sig markant då fordringar som ska betalas efter 90 dagar har högst 

andel och inom 30 dagar minst andel. I Holland, England och Frankrike uppvisar 

fördelade fordringar som ett mellanting av Skandinavien och medelhavsländerna. 

 

Figur  2  Genomsnittlig  betalningstid  och  fördröjning,  egen  illustration  

Diagrammet ovan (figur 2) visar genomsnittlig försening av betalning. 

Beteendemönstret kan liknas vid föregående resonemang kring fördelningen av 

fordringar. Här uppvisar dock Tyskland en ovanligt lång genomsnittlig försening av 

betalningar av fordringar i förhållande till Skandinavien. Något anmärkningsvärt är att 

de länder som har längre genomsnittlig betalningstid också uppvisar längre fördröjning 

av betalning.   
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4 Referensram	  

Vi inleder detta kapitel med en presentation av valda teorier och avslutas med en 

grafisk modell för att ge läsaren en teoretisk översikt. Den teoretiska referensramen 

ligger till grund för vår analys och slutsats.  

4.1 Inledning	  och	  presentation	  av	  valda	  teorier	  
Hanteringen av riskexponeringen för sen eller utebliven betalning kräver en 

medvetenhet och insikt hos det säljande bolaget. Detta ska vi nu fördjupa oss mer i. Vi 

börjar med att se närmare på betalningsmottagningsprocessen, tiden från order till 

mottagande av betalning. Effektiviteten i betalningsprocessen styrs av 

kassagenereringscykeln.  Beroendeskap och rörelserisk i en försäljningskedja är 

dimensioner av betalningsprocessen som vi också kommer se närmare på i detta kapitel. 

För mindre företag eller nystartade företag är det svårt att få tillgång till lån. Ett kreativt 

sätt är bootstrapping, som innebär att finansiera verksamheten med hjälp av alternativa 

metoder. Vi kommer här presentera två av dessa. Större företag eller bolag som är i 

starkare position än sina leverantörer använder sig också av bootstrappingteknik. En 

produktportfölj är en god grund för att monitorera beroendeskapet och fördelning av 

kundstocken inom företaget. Produktportföljen kan innefatta allt ifrån stabila till mer 

volatila kunder. Vidare finns alltid ett subjektivt inslag i alla beslut om dessa inte är 

starkt formaliserade. Det subjektiva styrs av både objektiva och emotiva inslag. Genom 

god insikt går det att få goda konkurrensfördelar, då kan kulturella hinder vad beträffar 

betal och köpbeteende hanteras på ett optimalt sätt. Att kreditförsäkra kundstocken är ett 

sätt att få en bättre kontroll över handelsrisken till kostnad av en premie. Factoring är en 

tjänst för att belåna egna fakturor och snabba på likviditetsflödet, kan till viss del 

likställas vid en utnyttjad checkräkningskredit. Om ett företag väljer sälja vidare sina 

fakturor övergår risken till köpande kreditföretag. Som vi ser här finns olika möjligheter 

att hantera problematiken kring betalningsrisken. Målet med detta kapitel är att lyfta 

fram problematiken kring betalningsrisken, men framförallt lyfta fram forskningen 

inom området.  

4.2 Riskhantering	  
Risk är ett 

Uttrycket skulle beskriva två möjliga utfall när äventyraren seglade iväg på sin resa: Att 

kapsejsa, sjunka eller komma tillbaka med enorma rikedomar. Det kinesiska ordet för 
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risk är sammansatt av två tecken som betyder farlighet och möjlighet.(Hillson 2010) 

Van Son och Soumaré (2010) anser att en av de viktigaste uppgifter inom ett företag är 

riskhantering. Hillson (2010) förklarar vidare att riskhantering innebär att identifiera 

möjliga problem, riskhantering är en process som innefattar analys och åtgärd. Risk 

hanteras av människor som gör bedömningar och uträkningar på olika sätt. Dessa 

bedömningar grundar sig på fakta som förhoppningsvis är väl underbyggda, om inte 

leder det till dåliga beslut. 

4.3 Betalningsmottagningsprocessen/Affärstransaktioner	  och	  utbyte	  

4.3.1 Likviditetsbehovet	  
Preve och Sarria-Allende (2010)  konstaterar att företag håller i likvidamedel för att 

driva verksamheten, alltså operativa skäl. En annan orsak är av förebyggande karaktär, 

då en kapacitetet finns att hantera oväntade händelser. En tredje anledning är 

möjligheten att ta tillvara speciella tillfällen, då en likviditetsreserv ger potential att 

utnyttja en synnerligen god investering. Slutligen kan en likviditetsreserv användas i 

rent spekulativa syften.  

4.3.2 Betalningsmottagningsprocessen	  
Dolfe, Marie och Koritz (1999) beskriver 

betalningsprocessen som tidpunkten från offert till 

mottagande av betalning. Offerten är den 

dokumentation som ligger till grund för 

överenskommelsen mellan köpare och säljare. Här 

finns betalningsfrister, kassarabatter, 

dröjsmålsvillkor och betalningsmetod. En 

beställning är när företagets resurser tas i anspråk. I 

fakturan finns alla nödvändiga uppgifter för att 

säkerställa en betalning. Förfallodagen är den 

överenskomna betalningsfristen, det vanliga i 

Sverige är 30 dagar. Naturligtvis är detta en 

förhandlingsfråga om förskott, kontant eller 

kundkreditens tidslängd. Övertrasseras tidsfristen 

sker ett kravförfarande, som ofta börjar med 

påminnelse och slutligen mot mer legala åtgärder 

Offert  

Beställning  

Leverans  

Faktura  

Förfallodag  

Krav  

Mottagande  

Figur  3-‐  Betalningsmottagningsprocessen 
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som inkasso. Enligt Intrum Justitia (2013) är små och medelstora företag beroende av 

att kundfordringar betalas omgående eller i tid. I jämförelse med stora företag är de mer 

utsatta för variationer i kassaflödet. De lider ofta av att ha en mindre kundbas och möter 

på oproportionerligt höga administrativa kostnader när en skuld skall drivas in. 

Indrivningsförfarandet kan enligt Dolfe, Marie och Koritz (1999) vara offensivt, 

neutralt eller passivt, många är rädda att stöta sig med kunden. Det brukliga är att skriva 

en påminnelse eller ta en personlig kontakt oftast per telefon. Allt med syftet att 

säkerställa en smidig betalning, med så lite onödig friktion som möjligt. Dock menar 

Justitiedepartementet i sin rapport: Snabbare betalningar (2012), att en kundkredit är ett 

billigare sätt att finansiera verksamheten istället för att uppbära banklån. Det finns 

därför en tendens att kunder dröjer med betalning, vilket innebär att onödigt stort kapital 

binds upp i kundfordringar, som medför försämrad likviditet. Detta kan i sin tur orsaka 

en försämrad betalningsförmåga. Om en kund betalar försent, finns en risk för en 

dominospridningseffekt ner i leverantörkedjan. Då kan en underleverantör hamna i en 

prekär situation där denne vill få betalt samtidigt som dess under underleverantör är i 

liknande situation. I en redan nedåtgående ekonomi kan den negativa trenden 

accentueras än mer i farlig riktning. Dock kan en kundkredit ge incitament till en 

affärstransaktion. 

4.3.3 Kassagenereringscykeln	  
Enligt Encyclopedia of Small Business (2007) är betalningsprocessen viktig, då 

förädlingen av företagets resurser är beroende av likvida medel för att driva 

verksamheten vidare. Därför är kassagenereringscykeln ett mått på hur snabbt och 

effektivt ett företag omvandlar sina utlägg för produkter och tjänster till försäljning och 

slutligen återställandet av likvida medel. Ju kortare cykel desto mer rörelsekapital 

generaras och ett företag får mindre behov av lån. Ebben och Johnson (2011) menar att 

kassagenereringscykeln är en viktig faktor i små företag med behov av fast kapital, 

likviditet och prestanda, samt tyder trenden på att ägare till småföretag inte proaktivt 

arbetar med denna.  

4.4 Bootstrapping	  	  
Ebben och Johnson (2006) påpekar att mindre företag har svårt att finansiera 

verksamhet med externa lån från finansmarknaden. Orsaken är asymmetrisk 

information, detta kunskapsgap mellan företagare och extern finansiärer, medför ökade 
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transaktionskostnader8. Bootstrapping är en samling metoder som används för att 

minimera behovet av mängden externt lån och riskkapital från banker och investerare.  

4.4.1 Fördröjande	  och	  relationsorienterande	  bootstrapping	  
Enligt Winborg och Landström (2001) finns olika kategorier av bootstrappingmetoder. 

Två av dessa är fördröjande och relationsorienterad bootstrapping. Fördröjande 

bootstrapping innebär att kunden fördröjer betalningen av fakturan eller begär längre 

krediter. Bakgrunden till fördröjningen är att kunden vill använda kundkrediten som en 

finansieringskälla. Relationsorienterad bootstrapping betyder att leverantören och 

kunden skapar en fördjupad relation.  Syftet är att utbyta icke monetära resurser och på 

så sätt minska behovet av extern finansiering, när befintlig finansiell status förvaltas på 

ett optimalt sätt. Värdet av resurserna kommer till utryck genom information om andra 

leverantörer och kunder. Informationsövertaget kan reducera risken, metoden innebär en 

ökad möjlighet till utnyttjande av förskottsbetalning. Symtom på fördröjd betalning kan 

vara ett tecken på en akut finansiell situation. Oavsett om orsaken är ett resultat av ett 

gammalt beteendemönster eller av akut slag kan handlingsättet nagga på 

affärsrelationens förtroende. Detta skulle kunna sätta käppar i hjulet för att använda en 

mer relationsorienterad taktik vilket i sin tur kan hindra en entreprenör att använda en 

mer relationsorienterad taktik. 

4.4.2 Nyttan	  av	  bootstrapping	  och	  förändrad	  företagsstrategi	  över	  tid	  
Vidare menar Ebben och Johnson (2006) att bootstrapping minskar det totala 

kapitalbehovet samt förbättrar kassaflödet och nyttan av personliga finansieringskällor. 

På grund av de ekonomiska begränsningar som små företag står inför är bootstrapping 

nödvändigt. Ungefär 80 till 90 procent av små företag använder sig av bootstrapping.  

Nya företag kommer i större beroendeställning än mer erkända företag. Nyetablerade 

företag kan sakna etablerat rykte eller operativ erfarenhet. Detta medför beroende av 

den välvilja utomstående företag har eftersom det nya inte har ett historisk 

förtroendekapital att luta sig mot. Men när småföretag blir mer etablerade förändras 

deras möjligheter i att använda kapaciteten i en relation med banker, investerare, kunder 

och leverantörer. Detta medför att bootstrappingtaktiken förändras under företagets 

                                                 
8 transaktionskostnad, kostnad utöver priset på själva varan eller tjänsten som uppkommer i samband med 
köp och försäljning, t.ex. kostnader för informationsinsamling. Transaktionskostnadsteorin har främst 
utvecklats av R.H. Coase, som 1991 erhöll Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred 
Nobels minne för sina insatser på området. Nationalencyklopedin [2013-05-16] 
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historia. Ägarrelaterat och gemensamt resursutnyttjande med andra företag minskar 

över tid, å andra sidan verkar det som att mindre företag skärper till sin betalningsmoral 

för att på så sätt bli bättre kunder till sina leverantörer. Grichnick, Brinckman, Singh 

och Manigart (2013)  menar även att kundkrediter är ganska dyra lösningar som ökar på 

beroendeskapet, om denna form av bootstrapping används allt för aggressivt. Detta kan 

vara alltför långa kredittider som innebär ett ökat rörelsekapitalbehov i verksamheten. 

Företagare söker proaktivt efter alternativa medel med syftet att minska sitt 

resursberoende beroende på graden av fientlig omvärldsmiljön. Oavsett om kredittiden 

är kort eller lång, vill företag erhålla betalning för utförd produkt eller tjänst. Denna risk 

kan regleras med hjälp av en tredjepart som har en infrastruktur för betalningstjänster 

och kan hantera om en kund blir insolvent. 

4.5 Tredjepart	  hjälper	  till	  att	  reducera	  betalningsrisken	  

4.5.1 Factoring	  och	  försäljning	  
Gullander9 (2013) klargör distinktionen mellan det svenska och engelska begreppet för 

factoring. I den engelska begreppsapparaten betyder factoring både fakturaköp och 

belåning av fakturor, tillskillnad från ett svenskt användande av ovanstående 

terminologi. Den stora olikheten är i vem som står för risken. Vid ett fakturaköp övergår 

risken till köparen av fakturan och här är det av vikt att göra en noggrann bedömning av 

betalningsförmågan. Factoring är en mer utpräglad likviditetshantering där 

fakturautställaren står för risken, här är fakturan belånad. Oftast erhålles 70 till 80 

procent av fakturan direkt, resterande belopp efter att kund betalat. 

Klapper (2006) definierar factoring, sammanhanget visar när ett företag säljer sin 

kompletta portfölj av kundfordringar, från allehanda kunder, till ett factoringbolag. Av 

dessa vill många endast köpa fullständiga portföljer av fordringar i syfte att i sin tur 

diversifiera risken mot någon säljare. Om betalningshistoriken är knapphändig tar 

factoringbolaget en högre kreditrisk. Det unika med factoring är att krediten som 

tillhandahålls av en långivare uttryckligen är länkad som en formel på basis av värdet på 

en leverantörs kundfordringar och är mindre beroende av leverantörens totala 

kreditvärdighet. Därför kan factoring tillåta högriskleverantörer att överföra sin 

kreditrisk för sina högkvalitativa köpare. (Klapper 2006)  

                                                 
9Bertil Gullander, Försäljare, Svea Ekonomi. Telefonsamtal, 2013-04-03. 
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4.5.2 Kreditförsäkring	  
Braun (2010) samt Van Son och Soumaré (2010)  beskriver att en kreditförsäkring kan 

minska kundkreditrisken. Detta innebär att ett kreditförsäkringsbolag, mot en premie, 

tar över betalningsansvaret om en kund inte betalar. Premien baseras på 

försäljningsintäkter, historiska kundförluster och företagets kundportfölj. Varje kund får 

en kredititlimit, där denna är avpassad enligt individuella kriterier. Försäkringsbolagen 

tillämpar liknande teknik som factoringbolag när dessa köper fodringar, att diversifiera 

risken i sin tur.  Braun (2010) beskriver vidare att om kreditförsäkringsbolaget inte vill 

täcka upp en viss kund, kan det vara bättre att kräva förskottsbetalning. För att 

försäkringskrediten skall falla ut, måste det säljande bolaget ha en kontinuerlig kontakt 

med hjälp av reskontran när en kund övertrasserar tiden, denna matchas mot 

försäkringsbolagets uppgifter. Då kan försäkraren mobilisera nödvändiga åtgärder för 

att säkerställa en betalning enligt gängse formalia. 

4.5.3 Remburs	  
Hinkelman (2008) nämner att vid internationell handel används i huvudsak fyra 

betalningsmetoder. Förskott, remburs, dokumenterad försäljning och kundkredit. Ett 

förskott ger högre säkerhet åt säljaren, motsatsen är en kundkredit där säljaren förlitar 

sig till köparens betalningsförmåga. Ett dokument mot betalning är helt enkelt att ett 

dokument som erhållits när betalning utförts vid en bank, denna uppvisas hos 

transportören som ger rätt till varan. Denna är mindre omständlig än en remburs. Braun 

(2010) förklarar att i en rembursaffär är köparens och säljarens bank involverade, där 

villkoren är specificerade genom ett letter of credit, L/C. Här måste villkoren uppfyllas 

exakt för att transaktion och leverans skall fullföljas. Om något avviker från 

överenskommelsen kan affärsuppgörelsen gå om intet. Risken delas helt lika mellan 

säljare och köpare vid en remburs. 

4.6 Olika	  former	  av	  nätverk	  
Tibor, Judit och Zsuzsanna (2010) menar att nätverk existerar, men med tillfälliga 

dimensioner som kännetecknas av dynamik och ständig förändring. Hallén, Johanson 

och Roxenhall (2009) beskriver att utbytet mellan kunder, leverantörer och företag är 

motorn för ett affärsnätverk. Denna har ingen geografisk avgränsning, istället är det 

koordination, samverkan och interaktion som binder ihop affärsnätverket. Här delas 

relationsspecifik information som baseras på direkta erfarenheter och kunskaper, vilket 

är problematiskt och dyrbart att applicera i en annan kontext. Det gemensamma lärandet 
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är ofta ett resultat av hur problem hanteras inom nätverket, alltså företagen lär sig av 

varandra. Kluster och industriella distrikt är mer av geografisk karaktär med ofta 

historiska anor. Varvsindustrin som idag inte finns var en gång i tiden ett exempel på ett 

sådant kluster. En strategisk allians är ofta en konvention mellan parter som är 

tidsbegränsad, medveten och målinriktad samverkan för att gemensamt förstärka 

konkurrensen i förhållande mot andra företag på marknaden. Denna mobilisering är ofta 

formaliserade och reglerade genom kontrakt. Detta förhållande kan vara ensidigt eller 

ömsesidigt. (Hallén, Johanson & Roxenhall 2009) 

Det personliga nätverket gör det möjligt att dela med sig och få del av detaljerad och 

exklusiv information som inte går att inhämta på annat sätt. Digniteten i upplysningens 

värde ligger i dess detaljrikedom och aktualitet. Benägenheten att dela med sig av 

information är proportionell till vad andra inom det personliga nätverket delar med sig. 

Indikatorer på det personliga nätverkets värde är hög kommunikativ kvalitet, förtroende 

och kompletterande informationsmässiga fördelar. (Hallén, Johanson & Roxenhall 

2009) Witt, Schroeter och Merz (2008) menar att det personliga nätverket har stor 

betydelse för en entreprenörs förvaltning av satsat kapital. Här finns ett utbyte av viktig 

information och erfarenhet, ett socialt kapital. Ibland kan den sociala kostnaden bli 

dyrare i form av tid och engagemang i det personliga nätverket, då är ett utbyte med 

marknaden att föredra. Nätverket hjälper också till att hantera osäkerhet och 

asymmetrisk information. Sammansättningen av det personliga nätverket, är 

beståndsdelar som antal, ålder, erfarenhet och mångfald. Detta är faktorer som påverkar 

komplexiteten i informationsutbytet.  

Jones och Jayawarna (2010) menar att ett socialt nätverk, med mer eller mindre starka 

bindningar kan hjälpa till med finansiering.  Graden av framgång beror på 

entreprenörens sociala förmågor. Winborg (2004) framhäver att ett företags position i 

olika nätverk påverkar möjligheterna att dra till sig resurser med fördelaktigare villkor. 

Företag som befinner sig närmare kärnan av ett nätverk har, allt annat lika, bättre 

möjligheter att bli framgångsrika.   

4.7 Försäljningskedja	  
Popa (2013) beskriver att målet med supply chain management (SCM) är att maximera 

det totala värdet som genereras av medlemmarna för deras företag och kunder i en 

försäljningskedja. Idén bygger på samarbete mellan successiva nivåer och extern 
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integration. Colicchia och Strozzi (2012) hävdar att det finns en potentiell risk i 

relationen och interaktionen mellan parterna i en försäljningskedja. Ett enskilt företags 

likviditetsproblem kan påverka hela kedjan. Den är inte starkare än dess svagaste länk. 

En proaktivitet är att föredra än reaktiv ansats för att kunna hantera oförutsedda 

händelser.  Syfte är att skapa en robust och motståndskraftig försäljningskedja.  

4.7.1 Aktörernas	  inbördes	  maktbalans	  
Jonsson och Mattsson (2011) menar att relationen mellan kund och leverantör präglas 

av en maktbalans dem emellan. Antalet kunder och leverantörer på marknaden påverkar 

balansen. Leverantörens position förstärks om produkten har låg substituerbarhet, alltså 

en unikitet eller svårare att dupliceras av andra på marknaden. Däremot förstärks 

kundföretagets inflytande beroende på hur stor del av omsättning denne står för. En 

kund som har 20 procent av omsättningen har mer att säga till om än en kund som 

endast motsvarar en procent. 

4.7.2 Direkta	  och	  indirekta	  funktioner	  som	  påverkar	  företagets	  prestation	  
Walter, Ritter och Gemünden (2001) beskriver tre direkta och fyra indirekta funktioner 

som omedelbart och med tiden påverkar företagets prestation. Volym-, profit- och 

safeguardfunktionerna är ekonomiskt mätbara och såldes kan dessa relateras direkt till 

företagets prestation. Volymfunktionen syftar ti -

och profitfunktionen mäter det positiva kassaflödet som en relation med kund bidrar 

med. Safeguardfunktionen syftar till att i ekonomiska mått skapa stabilitet och kontroll 

på en dynamisk marknad. Kunder inom denna funktion är inte alltid speciellt lönsamma, 

trots allt upprätthålls en stabilitet på efterfrågan som i sin tur sänker en leverantörs 

övergripande kostnader, alltså en förbättrad kostnadseffektivitet. Vid kris eller perioder 

när kunder har problem att uppfylla löften är safeguardfunktionen särskilt viktig. Detta 

är något som också Zugang och Jose (2012) bekräftar. Leverantörer söker sig till företag 

med lägre risk och osäkerhet. Här är underleverantörerna till och med villiga att sänka 

sin vinstmarginal för att göra affärer med tillverkare med lägre finansiell risk eller högre 

tillväxtpotential. (Zugang & Jose 2012) Följaktligen ser vi att graden av osäkerhet och 

risk är direkt kopplade till underleverantörens vinstmarginal, på grund av att denna är 

ett verktyg att stimulera köpincitamentet och moderera risken utifrån en given 

kundprofil. 
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Det finns även funktioner som indirekt påverkar ett företags prestation, dessa har en 

större inverkan på företagets framtid. Innovationsfunktionen medför att kunskap och 

kreativa idéer delas mellan kund och leverantör. Marketfunktionen ger tillgång till nya 

marknader eller kunder via befintlig kundrelation. Scoutfunktionen gör det möjligt att få 

tillgång till viktig och kritisk information som berör företaget. Accessfunktionen ger 

åtkomst, öppnar upp och förståelse om en tredje part, detta är en marknad som skulle 

vara stängd om inte relation till ett annat företag först var etablerat i nätverkskedjan. 

Walter, Ritter och Gemünden (2001) menar att volym- och safeguardfunktionen har stor 

betydelse för små och medelstora företag. Anledning är att företagen är mer känsliga för 

förlust av en break-even kund då beroendeskapet är större. Oberäkneliga kunder kan 

därför ödelägga företaget om arbetet med att skapa stabilitet och kontroll inte fungerar. 

Ett större företag är däremot mindre beroende av en enskild kund och kan därför 

fokusera på profitfunktionen. Beslut om vilka funktioner som ska tillämpas är inte alltid 

rationella. Det finns även sociala dimensioner, som kan vara personliga preferenser, 

tycke smak, empati etc. som inverkar på beslutet10. Vilka funktioner som är av 

betydelse för företaget är beroende av vilken position en aktör har i försäljningskedjan. 

En aktörs popularitet eller position bestäms av egenskaper som meriter, lukrativitet eller 

storlek på marknaden. 

 

Figur  4  Functions  of  a  customer  relationship  (Achim,  Ritter,  Gemünden;  2001) 

  

 

                                                 
10 Inverkan på eller intryck av sociala dimensioner, kommer vi redogöra mer av vid underrubriken 
personliga preferenser 
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4.7.3 Single-‐	  och	  multiple-‐sourcing	  
Jonsson och Mattsson (2011) nämner single- och multiple-sourcing som två sätt att 

utforma sin försörjningsstrategi. Single-sourcing innebär att en leverantör används till 

en produkt. Detta skapar bättre möjligheter till integration mellan varandras varsamheter 

vilket skapar beroendeskap. Relationen påverkar produktens utformning och kvalité 

samt ger en flexibilitet i leveransen. Nackdelen med beroendeskapet är en ökad risk för 

leveransstörningar, samt att förhandlingsförmågan om priset minskar. Multiple-sourcing 

betyder att flera leverantörer används till en produkt. Motivet är en möjlighet att spela ut 

leverantörerna mot varandra för att pressa priserna. Ännu ett syfte kan vara 

leveranssäkring av varan, som innebär en mindre känslighet på grund av störningar hos 

en enskild leverantör. Nackdelen är att beroendeskap inte uppnås på samma nivå som 

vid single-sourcing då relationen inte prioriteras. Däremot ger denna strategi större 

möjligheter till flexibelt kapacitetsutnyttjande.  

4.7.4 Kundportfölj	  
Jonsson och Mattsson (2011) menar att beroendeförhållanden mellan kund och 

leverantör kan skapa långsiktigt goda affärsrelationer. Samtidigt kan ett beroendeskap 

försvåra en fortsatt gynnsam utveckling av företaget eller att det inte ger förväntat 

utbyte. Exempel på komplicerade situationer är när en part vill avsluta samarbetet 

samtidigt som den andra parten vill fortsätta eller fördjupa relationen. Dessutom kan 

avveckling av en relation vara tids- och kostnadskrävande. Slutligen kan en ömsesidig 

önskan hos parterna att avsluta affärsförhållandet hållas tillbaka på grund av yttre 

faktorer, exempelvis en kund eller marknaden kräver annat. Tarasi, Bolton, Gustafsson 

och Walker (2013) förklarar att beroendeskapet kan minskas genom att kombinera 

kunder eller marknadssegment med olika betalningsmönster i sin kundportfölj. 

Härigenom kan företaget minska fluktuationen i det totala kassaflödet och på så sätt 

balansera risk och avkastning. När detta satisfieras är kundportföljen optimal, då kan 

värde byggas över tiden där kundrelationer i olika stadier balanserar varandra. Företag 

som handlar mot företag tenderar att veta mer om sina kunder och förlitar sig på olika 

kunder och relationstyper än företag mot privatkonsumenter. Ett företag måste förstå 

och hantera kunders konsumtionsbeteende genom att studera olika transaktionstillfällen 

över tid. Beteendemönstret kan variera på grund av behov, situation och lojalitet. Lägre 

fluktuation i aggregerat kundkassaflöde kan reducera risknivån i anknytning till 

företaget. (Tarasi et alt 2013) Vi kan se genom att kombinera stabila mot mer flyktiga 
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kunder kan en osäkerhet hanteras bättre. Det aggregerade kundkassaflödet blir ett 

sammansatt mått på risknivån. Vi drar slutsatsen att olika portföljer kan användas inom 

ett företag för att dela upp riskprofiler i kategorier, men detta förändra inte det den 

totala risken, utan är endast av pedagogiska skäl som underlag till beslut. 

4.7.5 Fördelning	  av	  risk	  inom	  försäljningskedjan	  
Vi har redan beskrivit att en kundkredit är ett billigare sätt att finansiera sin verksamhet 

istället för att låna från en bank. Skillnaden mellan en banks eller leverantörs 

bedömning av en kreditvärdighet är att säljaren har en historik från tidigare 

affärsrelationer och betalningsförmåga. Transaktionskostnaden för en handelskredit är 

ofta lägre än för ett banklån. Andra dimensoner är dess bruk för säljarens 

marknadsföring och prissättning. Därför kan tidsdiskrepansen mellan leverans och 

betalning vara till fördel för båda parter. (Snabbare betalningar 2012) Poängen är att 

kundkrediten blir tvådelad, ett verktyg och förhandlingsfråga för att få sälja och 

finansiera en köpares verksamhet. Detta kan då medföra att leverantören får en 

återkommande kund, som upprätthåller en efterfrågan och bidrar med ett 

täckningsbidrag.  

Chauhan och Proth (2005) menar att olika försörjningskedjor har skiftande efterfrågan. 

Oftast är detaljistens pris baserat på inköpspriset från leverantören, ökade 

extrakostnader som paketering, förvaring, underhåll och leverantörens vinstmarginal. 

Återförsäljaren beställer en orderkvantitet från leverantören för att i sin tur maximera 

den egna vinsten. Orderkvantiteten beror på priset per inköpt kvantitet.   

Vi har tidigare redogjort för att en kundkredit kan användas som stimuli. Andra sidan av 

myntet är att för säljaren kan kundkrediten fungera som en säkerhetskontrollmekanism 

för utvärdering av köparens kreditrisk. I en leverantörskedja kan en ökad 

beställningskvantitet utföras till avkall för pengars tidsvärde, alltså 

kassagenereringscykeln eller alternativkostnaden11. Lee och Rhee (2011) menar att 

kundkrediten kan användas som en kanal till samordning inom leverantörskedjan. Vid 

en utformning beaktas en prissänkningsanpassningsmöjlighet och en riskpremie med 

fokus på återförsäljaren. Samordningen och koordineringen gör att ovissheten i 

                                                 
11 alternativkostnad, nationalekonomisk term som anger värdet man går miste om genom att avstå från 
bästa möjliga användning av resurserna. Exempelvis kan alternativkostnaden för en investering vara den 
ränta man skulle fått om pengarna i stället placerats på ett bankkonto. Källa:. Nationalencyklopedin 
(2013), alternativkostnad. 
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efterfrågan och lagerkostnad delas mellan leverantör och återförsäljare. Om 

leveranskedjan är helt integrerad och samordnad leder detta till en största förenad vinst, 

leverantörer extraherar en större del av denna vinstpott genom ökande grossistpris. En 

leverantör och återförsäljare är självständiga beslutsfattare. Var och en vill 

vinstmaximera, tyvärr kan detta leda till att hela leverantörskedjan presterar dåligt. 

Exempel på metoder att hantera partsförhållanden är juridiska allianser, återköp, 

avräkningskontrakt, målkostnader, reservation av kapacitet och delad vinst. 

Upprätthållandet av en leverantörskedja kan finansieras med hjälp av externt eller 

internt kapital. Återigen är skillnaden att en extern långivare inte endast tar hänsyn till 

avkastning utan även risken på marknaden och betalningsstyrkan, i sin kalkyl. En intern 

finansiär inom leverantörskedjan behöver inte ta i beaktande denna risk på samma sätt, 

utan endast avkastningen blir ett mått på finansieringsbenägenheten. Externa långivare 

utanför leverantörskedjan har en nackdel i förståelse och informationsutbytet i en viss 

marknad och dess drivande komponenter. Inte heller försörjningskedjans aktörer är fria 

från kreditrisk, utan ådrar riskpremier för lagerfinansiering. Om återförsäljaren har en 

bättre kreditvärdighet än leverantören kan ett mer optimalt upplägg vara att 

återförsäljaren direkt finansierar sitt lager. Likaså om återförsäljare har ett 

informationsövertag är det svårt att helt samordna leverantörskedjan. (Lee & Rhee 

2011)  

4.8 Personliga	  preferenser	  
Människan är en komplicerad varelse, och vår natur är ett resultat av arv och miljö. Val 

av vänner, mål i livet, moraliska och etiska ställningstaganden är ett resultat av 

personliga preferenser och iterativ process som är fortgående genom hela livet. 

4.8.1 Känslor,	  rationalitet	  och	  medvetenhet	  
Welpe, Spörrle, Grichnik, Michl, och Audretsch (2012) menar att beslut och 

engagemang kan i högre grad förorsakas av emotionella aspekter än kognitiva 

beaktanden. Sinnestillstånd som rädsla, vrede eller glädje kan påverka beslut i en 

omfattning som inte är önskvärd om det inte råder en balans mellan medvetenhet och 

känslor. Känslor påverkar den kognitiva informationsbearbetningsprocessen, denna i sin 

tur beteendemönstret. Situationer som sannolikhetsbedömningen av ett affärsprojekts 

framgång eller företagets engagemang i förhållande till förtjänst, är tillfällen där 

personliga uppfattningar kan få stor genomslagskraft. För entreprenörer i allmänhet är 

det viktigt att utnyttja olika möjligheter, i avsikt att generera intäkter till verksamheten. 
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En företagares villighet och benägenhet till engagemang är beroende av storleken på 

förväntat värde eller avkastning. Den personliga investeringen och tidsrymden från 

insats till avkastning är ytterligare dimensioner som påverkar beslutet. Självkännedom 

hos en företagsledare kan hjälpa till att beakta viktiga avgöranden under olika 

känslotillstånd, detta för att få till ett mer balanserat och välgrundat beslut. (Welpe et 

alt. 2012) 

4.8.2 Riskprofiler	  
Hillson (2010) menar att individer och grupper visar på olika riskbeteenden där 

beteendemönster sträcker sig från riskovillig, risktolerant, risksökare eller riskneutral. 

Påverkande faktorer i denna process är medvetenhet, undermedvetna förklaringar och 

affektioner/känslor. Dessa faktorer resulterar i en profil med en karaktäristisk 

framtoning och riskattityd. Detta kan påverka att beslut antingen tas mer försiktigt eller 

våghalsigt. Detta medför en uppmärksamhet på självkännedom som grupp eller individ, 

då kan beteendet styras mot en mer medveten handling 

4.9 Sammanfattande	  reflektioner	  
Avslutningsvis presenterar vi en sammanfattande bild (se figur 5) hur ett företags 

riskprofil kan hanteras genom att ta i beaktande sex olika delar. Leverantörstrategin 

påverkar graden av beroendeskap. En kund som har en stor del av leverantörens 

omsättning får en högre påverkan på leverantören. Å andra sidan kan ett ökat 

beroendeskap innebära en högre integration av varandras verksamheter. Risken kvarstår 

dock, om en kund får problem, är risken större att dras med i fallet. En riskmedvetenhet 

hos leverantörer medför att hanteringen av kundportföljen kan se olika ut. En önskan att 

diversifiera och sprida kundportföljen innebär minskat risk för stort tapp om en enskild 

kund väljer en annan leverantör. Kundportföljen är till hjälp att balansera risken mellan 

mer trogna kunder som ger en mindre vinstmarginal och kunder som uppvisar ett 

flyktigare lojalitetsbeteende som kan ge en högre vinstmarginal. Vinstmarginalen är 

delvis ett mått på risken som en säljare tar med i beräkningen vid affärsutbyte. Om en 

god balans finns inom kundportföljen, kan volatila kunder spetsa till portföljen, 

samtidigt som stabila kunder balanserar upp den aggregerade risken.  

Informationsutbyte är till hjälp för att bedöma risken hos en kund eller marknad. Här 

finns det personliga nätverket, en mer direkt källa, där informationen är unik och svår 

att få på annat sätt. Affärsnätverket är relationer mellan företag inom nätverket med 
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lösare eller starkare bindningar. En strategisk allians är ett samarbete mellan en eller 

flera företag med kontraktuella bindningar med syfte att förstärka den gemensamma 

konkurrensförmågan på en marknad. Branschorganisationer arbetar mot myndigheter 

och marknad. Formella kanaler är allmänna källor till att samla information för att få en 

bild av en kund eller marknad. Här har vi även valt att placera tredje part, då ett rent 

informationsutbyte kan ske.  

Relationer är viktiga för att bevaka och värna om varandras intressen som kund och 

leverantör. Personliga preferenser visar hur vi agerar utifrån personlighet, erfarenhet, 

emotivt och kognitivt tillstånd. Ett socialt kapital är företagets status och attraktivitet i 

ett nätverk. Förtroendekapitalet är den historik och trovärdighet som visas i en relation. 

Detta skapar en förväntan på hur det fortsättningsvis kommer vara. Access gör att 

parterna får del av varandras information och kunder. Relationsorienterad 

bootstrapping, i icke monetära termer, visar hur aktivt en kund eller leverantör vill 

använda sig av varandras kompetens. 

En tredje part kan hjälpa till att bedöma och minimera risken i en affärsrelation. Ett 

factoring företag kan belåna fakturorna, då kvarstår risk hos leverantör. Köper 

factoringbolaget fakturorna, övergår risken från leverantören. Ett liknande förfarande 

gäller vid en kreditförsäkring, med skillnaden att utbetalning sker först när en faktura 

förfaller. Tredje part gör först en egen kreditbedömning av kundportföljen. Premien blir 

en kostnad för att hantera en osäker och riskfylld marknad.  

Regleringen av kreditdagar är en samordnings och koordineringsfaktor inom en 

leverantörskedja. Leverantörer är villiga att sänka sin vinstmarginal för att få göra 

affärer med pålitliga företag, som kan garantera en stabilitet under osäkra tider. 

Kassaflödet är företagets blodomlopp som innebär att livsnerven för verksamheten är att 

göra affärer. För att uppnå detta krävs ibland förskott för att reducera risken att inte få 

betalt, å andra sidan är en kundkredit ett incitament för att göra affärer. Genom en 

kundkredit kan betalrisken fördelas inom en leverantörskedja. Vid en försäljning tar 

kunden risken, kontantbetalning delas risken och antal dagar på kundkrediten medför 

risk hos leverantören. Ett sätt att hantera detta är beställningskvantitet, finansiell styrka 

hos kund och incitament att få sälja. Betalrisken kan även modereras med hjälp av hur 

stor beställningskvantitet är i förhållande till kostnad, detta kan exempelvis regleras 

med ett avräkningsavtal. 
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4.9.1 Sammanfattande	  teoretisk	  modell	  
Illustrationen är en teoretisk sammanfattning för att hantera risken för sen eller 

utebliven betalning. 

 	  

Figur  5  Teoretisk  sammanfattning,  egen  illustration 
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5 Analys	  

I detta kapitel förklarar vi hur underleverantörernas riskhantering och erfarenheter av 

sena eller uteblivna betalningar förhåller sig till vår teoretiska modell i kapitel 4. Detta 

hjälper oss förstå hur en underleverantör reagerar och agerar för risken med sen eller 

utebliven betalning. Vår förståelse från analysen kommer ligga till grund för vår 

slutsats. 

5.1 Kreditbedömning	  av	  kunder	  
Hillson (2010) menar att företag vill göra affärer, men detta förknippas med en viss risk 

som innebär en fara eller möjlighet. Information är en kritisk faktor för att bedöma en 

potentiell eller stadigvarande kunds status. Underlåtenhet att visa gott omdöme eller 

brist på information ökar risken för fatala beslut. En extern finansiär tar med denna risk 

genom ökad riskpremie på grund av asymmetrisk information (Winborg & Landström 

2001). Vid ett tätare samarbete inom en leverantörskedja ökar parternas sårbarhet.  Popa 

(2013) menar att supply chain management (SCM) innebär att öka det totala värdet för 

aktörerna i en värdekedja genom samarbete och integration. Colicchia och Strozzi 

(2012) menar att det finns risk att ett enskilt företags likviditetsproblem kan påverka 

hela kedjan. Kedjan är inte starkare än dess svagaste länk.  Snabbare betalningar (2012) 

menar att det i värsta fall kan medföra att hela kedjan gå under. Petterson säger att de 

använder sig av kreditupplysningshemsidor för att säkerställa en kunds kreditvärdighet. 

Svårigheten med nya kunder är avvägningen mellan möjligheten och risken då ingen 

tidigare relation finns att referera till. Därför kan forskottsbetalning vara aktuell. Även 

Franzéns anser att förskottbetalning är aktuell om det är svårt att bedöma en ny kunds 

kreditvärdighet via kreditupplysningshemsidor. Hinkelman (2008) nämner att 

förskottsbetalning ger högre säkerhet åt säljaren, motsatsen är en kundkredit där säljaren 

förlitar sig till köparens betalningsförmåga. Vidare menar Ebben och Johnson (2006) att 

när ett företag blir mer etablerat och får en historik, förändras förhållandet till banker, 

investerare, kunder och leverantörer. Mycket tyder på att mindre företag skärper till sin 

betalningsmoral för att på så sätt bli bättre kunder till sina leverantörer.  

Almehagen och Åstrand använder sig också av kreditupplysningshemsidor och om en 

ny kund känns osäker tillämpas förskottsbetalning. Almehagen och Åstrand framhäver 

att magkänslan också är en viktig beslutsfaktor om de ska sälja eller inte. Almehagen 

menar redan vid första kontakt skapas en uppfattning av kunden som påverkar 
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magkänslan. Detta kan kopplas ihop med (Welpe et alt. 2012) som menar att personliga 

uppfattningar kan få stort genomslag vid beslut som berör företaget. Faktorer som 

påverkar möjligheten till en affärsuppgörelse är den förväntade avkastningen i 

förhållande till den personliga investeringen.  Individuella preferenser bygger på 

emotiva och kognitiva inslag, som enligt Hillson (2010) resulterar i olika beteenden, 

som riskovillig till risksökande. Larsson menar att magkänslan är en viktig beslutsfaktor 

om en oförsäkrad kund ska få köpa eller inte. Larsson anser att kreditförsäkringsbolaget 

 

Kreditförsäkringsbolag kan ibland missa viktiga aspekter som kan vara betydande för 

företagets framtid. Detta kopplas till Walter, Ritter och Gemünden (2001) som beskriver 

att de indirekta funktionerna har större inverkan på företagets framtida utveckling och 

prestation. Dessa är inte är ekonomiskt synbara i dagsläget.  

Petersson säger att de tar kreditupplysning på samtliga kunder eftersom 

kreditupplysningshemsidor, som affärsdata och bolagsfakta tillhandahåller inaktuell 

information.  Om en kund känns osäker krävs förskott, annars blir det ingen affär, 

menar Petersson. L-O Svensson har en liknande uppfattning om att 

kreditupplysningshemsidor tillhandahåller inaktuell informationen. För att få en bättre 

bild kan L-O Svensson kontakta personer inom det privata nätverket och erhålla 

specifik och färsk upplysning. Witt, Schroeter och Merz (2008) menar att nätverk 

hjälper till att hantera osäkerhet och asymmetrisk information. Åstrand påpekar att 

information kostnadseffektivt kan erhållas genom det privata nätverket. Via det privata 

nätverket får Åstrand tillgång till ett annat kundregister som innehas av en aktör inom 

samma bransch. Information om kunder med låg betalningsmoral är också information 

som Åstrand kan ta del av. Detta nämner Walter, Ritter och Gemünden (2001) som 

market- och scoutfunktionen som innebär att företaget kan få tillgång till kritisk 

information för företag samt tillgång till nya kunder. Hallén, Johanson och Roxenhall 

(2009) menar även att det personliga nätverket kan ge exklusiv information vars värde 

ligger i dess detaljrikedom samt aktualitet. Witt, Schroeter och Merz (2008) varnar för 

att den sociala kostnaden blir dyrare i form av tid och engagemang i det personliga 

nätverket, då är ett utbyte med marknaden att föredra. Denna kostnad beskriver Hallén, 

Johanson och Roxenhall (2009) som benägenheten att dela med sig av information 

vilket är proportionell mot det egna utbytet i det personliga nätverket. Vi uppfattar att L-

O Svensson och Åstrand inte ser detta utbyte som kostsamt och uppfodrande. Det 
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ömsesidiga informationsflödet sker obehindrat och utan tvekan. Åstrand påpekar att 

kostnaden för andra nätverk än det personliga överstiger nyttan det medför.  

5.1.1 Kreditförsäkring	  	  
Svensson och Larsson säger att de har kreditförsäkring på samtliga kunder. 

Anledningen är att de vill minska risken för kreditförlust. Larsson menar att detta ger ett 

lugn, att sova gott på natten. Detta styrks av Braun (2010) samt Van Son och Soumaré 

(2010) beskriver att en kreditförsäkring kan minska risken med krediter till kunder. 

Detta innebär att ett kreditförsäkringsbolag, mot en premie, tar över betalningsansvaret 

om en kund inte betalar. Dock menar Svensson och Larsson att försäkringen aldrig 

behövts användas då de inte haft kreditförluster. Franzéns och Almehagen har övervägt 

att skaffa kreditförsäkring, dock är premien så pass hög att kostnaden överstiger nyttan. 

Åstrand menar att kreditförsäkringar på deras kunder är onödigt eftersom de har så pass 

god överblick vilka som utgör en risk. Kreditförsäkringsbolag skulle ändå inte försäkra 

dessa kunder. Även Almehagen och Franzéns upplever att försäkringsbolagen inte 

skulle försäkra de kunder de anser utgöra en risk. Franzéns menar dock att det inte 

förekommer någon risk för kreditförluster. Anledningen är de stabila och långvaria 

relationer som finns mellan Franzéns och dess kunder. L-O Svensson säger att de inte 

aldrig har haft kreditförsäkring. Kostnaden överstiger nyttan då de inte haft några större 

kundförluster de senaste 10 åren. 

5.1.2 Remburs	  och	  Agenter	  
Braun (2010) menar att en remburs innebär att leverantörens och kundens banker 

kopplas ihop i samband med köp. Villkoren är specificerade i letter of credit (L/C) och 

om inte båda parterna uppfyller kraven blir det inget köp. Tanken är att båda parter 

delar lika på risken som uppkommer vid en affärstransaktion. Svensson säger att de 

tidigare använt remburs. Då metoden medförde mycket administrativt arbete valde de 

istället att använda agenter. Svensson och Franzéns menar att agenterna tar risken för 

sena eller uteblivna betalningar från utländska kunder. Det är även agenterna som har 

kontakten med kunderna. Detta går att koppla ihop med Walter, Ritter och Gemünden 

(2001) som menar att accessfunktionen ger tillgång till andra parter, i detta fall kunder. 

Vidare beskriver Hallén, Johanson och Roxenhall (2009) strategiska allianser som ett 

nätverk där målet är att sammankoppla parter i syfte att skapa bättre konkurrens. 
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Åstrand, Svensson och Almehagen menar att det råder olika betalningskulturer hos 

deras internationella kunder. Åstrand har erfarenheter att deras internationella kunder 

ser ganska nonchalant på betalningsfristen. För att minska risken tillämpas 

förskottsbetalning. Almehagen har personliga erfarenheter att en uppföljning av 

betalningen måste ske. Om inte Almehagen ringer och säger att de vill ha betalt tror 

kunden att det är okej att släpa med betalningen. Detta kopplas ihop med Welpe et alt. 

(2012) som menar att personliga referenser är av vikt vid beslutsfattande. Genom 

tidigare erfarenheter görs risk- och avkastningsbedömning av en affärsförbindelse. 

Intrum Justitias EPI-rapport för 2013 visar att det råder olika betalningskulturer länder 

emellan. Skillnaden kan vara stor då vi i Sverige är vana att normalt få betalt inom 30 

dagar. I vissa länder är det vanligare att få betalt inom 90 dagar. Detta kan upplevas 

chockerande för en ovan skandinav. Därför är en medvetenhet kring ländernas olika 

betalningskulturer viktig för att kunna hantera risken vid sen eller utebliven betalning 

vid handel med andra länder. 

5.2 Kundernas	  storlek	  
Svensson och Petterson säger att de inte vill ha kunder som står för mer än 20 procent 

av deras omsättning. Anledningen är beroendet som uppkommer till kunden. Om en 

större kund förloras kan det i värsta fall innebära att hela kedjan går under. Franzéns 

berättar att de tidigare haft en kund som stått för 60 procent av deras omsättning. Idag 

finns det ingen kund som motsvarar tio procent. De är medvetna om risken med stora 

kunder men skulle å andra sidan inte tacka nej till en större kund. Larsson arbetar 

däremot aktivt med att inte låta kunden bli för stora men att det är svårt att tacka nej då 

de inte vill gå miste om ökad försäljning. Det är viktigt att behålla sin 

förhandlingsstyrka. Larsson menar att om kunder står för en större del av omsättningen 

förskjuts förhandlingsmakten. Jonasson och Matsson (2011) menar att det finns en 

maktbalans mellan kund och leverantör. Leverantörens förhandlingsmakt minskar om 

produkten inte är unik. Kundföretagets inflytande påverkas av hur stor del av 

omsättningen de står för hos leverantören. Åstrand menar att de har en unik produkt 

men att kunderna ändå pendlar mellan de två leverantörer som finns.  Frågan är inte om 

kunderna kommer lämna dem, utan när. Det gäller att ha en reservplan för en sådan 

situation. Åstrand har tidigare erfarenheter då en stor kund lämnade dem för den andra 

leverantören för att sedan återkomma tillbaka. Detta beteende har Åstrand i beaktande 

när kundportföljen utformas. Tarasi et alt (2013) menar beroendeskapet kan minskas 
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genom att kombinera olika kunder med olika beteendemönster i sin kundportfölj. Även 

tidigare transaktionstillfällen och kundens lojalitet påverkar utformningen av 

kundportföljen. Även Petersson menar att de idag många små kunder och att den största 

står för tio procent av deras omsättning. Trots att de är medvetna om risken som medför 

med en större kund, skulle de inte tacka nej till en större kund. 

 L-O Svensson har tre kunder som står för 70 procent av deras omsättning. Då kunderna 

är stora på markanden och att de har en kapitalstark ägarstruktur ser L-O Svensson 

ingen risk med detta. Trots sin goda relation till sina kunder försöker de ibland spela ut 

leverantörerna mot varandra för att minska priserna. Jonsson och Matsson (2011) menar 

multiple-sourcing medför att det är lättare att minska inköpspriserna då kunden spelar ut 

leverantörerna mot varandra. Nackdelen med denna metod är att det blir svårare att 

bygga upp ett beroendeskap då relationen inte prioriteras. Dock menar L-O Svensson att 

relationen är mycket bra. Almehagen utmärker sig genom att försöka ha kunder som är 

lika stora som de själva är. Anledningen är att det skapar en balans mellan kund och 

leverantör.  

5.3 Kundkrediter	  	  
Samtliga intervjupersoner försöker hålla på sina standardkreditdagar. Dock menar 

intervjupersonerna, förutom Larsson, att förhandlingar kan ske. Detta bekräftas av 

Dolfe, Marie och Koritz (1999) som beskriver att det är en förhandlingsfråga om vilken 

betalningsfrist som ska gälla. Intervjupersonerna menar att de avgörande faktorerna för 

beslut om förlängning är kundens storlek samt relationen till dem. Detta kan kopplas 

ihop med Jones och Jayawarna (2010) som menar att ett socialt nätverk kan hjälpa till 

med finansiering.  Petterson menar att det är viktigt att jobba nära marknaden och kan 

därför ge upp till två månader extra om kunden ber om det. Även Franzéns kan tänkas 

förlänga sina kredittider till stora och trogna kunder. L-O Svensson kan tänkas ge längre 

kredit till en ny kund för att försöka få in kunden i verksamheten. Detta beskriver även 

Snabbare betalningar (2012) som menar att en kundkredit kan ge incitament till en 

försäljning. Petersson och Svensson menar även att de kan förlänga kredittiderna om 

deras kunder verkar i en bransch med säsongsförsäljning. Innan försäljningen börjar har 

kunderna ont om likvida medel och för att hjälpa till kan de ge längre kredittid. Lee och 

Rhee (2011) beskriver den samordnings och koordinerings mekanism som en 

kundkredit har i en försäljningskedja. Denna gör att ovissheten i efterfrågan och 

lagerkostnad delas mellan leverantör och återförsäljare. Vid en utformning beaktas en 
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prissänkningsanpassningsmöjlighet och en riskpremie med fokus på återförsäljaren. En 

leverantör och kund är självständiga beslutsfattare. Genom att aktörerna har en god 

insyn i varandras verksamhet kan denna information reglera risken och osäkerheten. 

Detta bekräftas av Svensson som beskriver en tydlig företagskundsprofil i England, som 

köper från en av deras terminaler. Exempelvis ett enmansföretag som driver en 

snickeriverksamhet, får en order om ett byggprojekt. I denna fas är likviditeten låg, och 

kassagenereringscykeln inte fullbordad förrän arbetet är slutför och kundens kund betalt 

för slutfört arbete. Först när detta är fullbordat, då erhålles betalning för såld träprodukt. 

Lee och Rhee (2011) menar att detta hänsynstagande förklaras av skillnaden mellan en 

extern och intern långivares bedömning. Olikheten ligger i att en intern kundkredit 

grundas på att leverantören har en god kännedom om köparens verksamhet och 

spelregler.  Samtidigt som det finns ett incitament för leverantören att få en ökad 

beställningskvantitet.     

L-O Svensson samt Åstrand menar att de kan förlänga sina kredittider till större företag. 

De har oftast en mer kapitalstark ägarstruktur vilket innebär att risken för utebliven 

betalning är liten. Å andra sidan säger Svensson att de inte vill ge längre kreditider till 

stora företag. Oftast kräver de långa kredittider vilket medför att försämrad likviditet för 

Svensson då mycket kapital binds i kundfordringarna. Dolfe, Marie och Koritz (1999) 

säger att en leverantörskredit för en kund är ett billigare sätt att finansiera sin 

verksamhet, jämfört med ett banklån. Förlängda kredittider medför dock för 

leverantörerna sämre likvida flöden då mer kapital binds i kundfordringarna. Svensson 

och L-O Svensson har samstämmiga uppfattningar om att större företag har en strategi 

mot sina leverantörer att kräva långa kredittider. Winborg och Landström (2001) menar 

att kunderna, genom fördröjande bootstrapping, kan begära längre kredittider för att 

finansiera sin egen verksamhet. Däremot upplever Larsson inte att deras kunder 

strategiskt släpar med betalningen.  

5.4 Indrivningsprocessen	  
Enligt Intrum Justitia (2013) är små och medelstora mer beroende av att kundfordringar 

betalas i tid än större företag. Anledningen är att de har färre kunder och att kostnaden 

för att driva in en betalning blir oproportionerligt höga. Franzéns anser att en personlig 

relation är viktig inom branschen och att ett principfast förhållningsätt skulle kunna 

skada relationen, de måste vara flexibla. Även Åstrand och Petterson menar att det är 

viktigt att inte skada relationen mellan parterna vid indrivningsprocessen. Därför tar 
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-

säljaren och kunden inte förstörs. Petersson vill inte att deras utomstående byrå skall 

sköta indrivningsprocessen. Anledningen är att de inte ser helheten, de tar enbart hänsyn 

till om fakturan är betald eller inte. L-O Svensson har däremot positiva erfarenheter från 

indrivning från en utomstående part, en bank. L-O Svensson anser att påminnelsen då 

får mer tyngd. Grichnick, Brinckman, Singh och Manigart (2013) menar att företag 

proaktivt söker efter lösningar i en instabil omvärldsmiljö. Risken med att kunden blir 

insolvent kan regleras med hjälp av en tredje part som hanterar betalningstjänster. 

Vikten av att inte skapa friktion mellan parterna styrks av Dolfe, Marie och Koritz 

(1999) som även menar att många är rädda att stöta sig med kunden. Ett telefonsamtal 

är ett bra sätt att säkerställa att en betalning sker med så lite friktion som möjligt. 

Åstrand menar dock att de inte ringer och ber om att få betalt. Det är kunden som har 

gjort fel och oftast så vet kunden att fakturan är obetald. Franzéns påpekar dock att de 

föredrar papperspåminnelser eftersom telefonsamtalet upplevs obehagligt. Larsson har 

vid enstaka tillfällen även besökt kunden för att få klarhet till fördröjningen. Petterson 

och Svensson menar även att det är viktigt att få reda på orsaken till fördröjning. Det 

kan vara tecken på en försämrad ekonomisk situation för kunden. Vidare menar 

Petterson att kommunikation samt dialog med kunden förbättrar relationen och därmed 

chanserna att få betalt. Almehagen och Svensson skickar ut en påminnelse om de inte 

fått betalt efter fakturans förfallodag. Om betalning uteblir efter påminnelsen följer de 

upp med samtal. 

Vidare berättar Almehagen att en förbättrad indrivningsprocess kan bidra till ökad 

betalningsmoral hos sina kunder.  Winborg och Landström (2001) menar att fördröjning 

av betalning kan bero på att kundens beteendemönster samt att företaget kan befinna sig 

i en akut ekonomisk kris. L-O Svensson anser att de som systematiskt dröjer med 

betalningen saknar betalningsmoral. Det är fåtal tillfällen en kund dröjer på grund av 

likviditetsbrist. Även Petersson anser vissa kunder dröjer med betalningen på grund av 

dålig betalningsmoral. Deras kunder har oftast hög likviditet då de säljer direkt till 

konsumenter där de betalar kontant. 

Petterson menar att de har så pass god relation och kommunikation till sina kunder att 

de inte utsätter dem för beställningar de inte kan betala. Att utbyta icke-monetära 

resurser, information, för att minska behovet av externt kapital, beskrivs av Winborg 
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och Landström (2001) som relationsorienterad bootstrapping. Detta leder till en 

fördjupad relation. Även Almehagen berättar att relationen stärks när kunder ringer och 

berättar om de inte kan betala i tid. Åstrand menar att det är viktigt att kunden inte 

ljuger om när denna ska betala. Att ljuga och skjuta på betalningen ger inget fortsatt 

förtroende. L-O Svensson påpekar också att förtroendet förloras om en kund missköter 

sig. Winborg och Landström (2006) menar att oavsett vad fördröjningen av betalningen 

beror på, beteendemönster eller likviditetsbrist, så tär det på relationen. 

5.4.1 Inkasso	  
Dolfe, Marie och Koritz (1999) menar att legala åtgårder såsom inkasso och 

kronofogden är indrivningsprocessens slutliga åtgärd. Petterson menar att inkasso inte 

hjälper utan att en att personlig kommunikation och dialog är viktigare. Däremot anser 

Petersson att inkasso fungerar eftersom de fått betalt direkt då kundfordringen 

viderbefordrats. Åstrand använder sig av legala åtgärder oavsett kund. Almehagen 

vidarebefordrar kundfordringen till ett inkassoföretag om påminnelsefakturan inte blir 

betald.  

5.5 Factoring	  och	  försäljning	  av	  fakturor	  
L-O Svensson belånar sina fakturor hos sin bank och att det fungerar som en 

checkräkningskredit. Denna tjänst upplevs som positivt. L-O Svensson erhåller 70 

procent innan de erhållit betalning från kunden och resten då betalning utfaller. 

Gullander (2013) berättar att belåning av fakturor är factoring. Vid en sådan situation 

står fortfarande fakturautställaren för risken. L-O Svensson menar att kostnaden är 

densamma som vid checkräkningskredit. Dock säljer inte L-O svensson inte sina 

fakturor då kostnaden är för hög. Klapper (2006) menar att försäljning av fakturor 

innebär att fakturaköparen tar över fakturan mot en kostnad. Detta innebär att köparen 

även tar hand om indrivningsprocessen och således risken. Åstrand och Svensson 

tillämpar ingen av metoderna då kostnaden är alldeles för hög. Petersson anger att 

försäljning är för kostsamt och därför inte aktuellt. Dock menar Petersson att belåning 

inte är ett alternativ för dem. Deras försäljning är säsongbetonad vilket medför att de 

inte har några fakturor att belåna då de bygger upp ett varulager. Vid försäljning, när det 

finns fakturor att belåna, har de så pass likviditet att belåning inte är nödvändigt. Detta 

kan kopplas till vad Gullander (2013) menar att factoring handlar om, att få in likvida 

medel innan fakturan fallit för betalning. 
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5.6 Försäljningskedja	  
Enligt Hallén, Johanson och Roxenhall (2009) är affärsnätverk ett utbyte mellan kunder, 

leverantörer och företag som inte behöver ha en geografisk avgränsning, istället är det 

koordination, samverkan och interaktion som binder ihop affärsnätverket. Svensson och 

Franzéns befinner sig i början av försäljningskedjan då timmer köps in till förädling. 

Petersson, L-O Svensson, Almehagen och Åstrand befinner sig däremot i slutet av 

försäljningskedjan, då produkter säljs till återförsäljare där ingen vidareförädling sker. 

Petterson befinner sig i mitten och berättar att det finns gemensamma 

inköpsorganisationer som förhandlar villkor och skriver avtal med underleverantörer. 

Hallén, Johanson och Roxenhall (2009) menar att en strategisk allians är ett sätt för 

parter att få konkurrensfördelar på en marknad, denna regleras av konventioner och 

avtal. Petterson säger att en leverantör som inte omfattas av ett avtal har svårt att få sälja 

till de kunder som omfattas av den gemensamma inköpsorganisationen. Walter, Ritter 

och Gemünden (2001) bekräftar detta genom access och market funktionen, som är två 

av den indirekta funktionens påverkan på företagets prestation. När Franzéns besökt 

kunder har han noterat att flertalet använder sig av olika leverantörer, endast några har 

företaget som enskild leverantör. Franzéns tycker inte detta är konstigt, eftersom dem 

också vill ha en bra kundspridning för att inte komma i för stort beroende. Vidare 

berättar han att för några år sedan av omtanke mot varandra på grund av att båda satt i 

kläm fasades, utifrån ett gemensamt beslut, ett samarbete ut för att inte bli alltför 

beroende av varandra. Denna tanke delas av Jonsson och Mattsson (2011) som menar 

att multiple-sourcing ökar riskspridningen och beroendeskapet blir mindre starkt. 

Beroendeförhållanden mellan kund och leverantör kan skapa långsiktigt goda 

affärsrelationer. Samtidigt kan ett beroendeskap försvåra en fortsatt gynnsam 

utveckling. Jonsson och Mattsson (2011) förklarar vidare att många gånger är det svårt 

att avbryta ett samarbete av olika skäl. Här ser vi att den erfarenhet Franzéns var med 

om att ömsesidigt förändra relationen med en kund, gjordes i samråd och medvetenhet 

om varandras bästa.   
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6 Slutsats	  	  
I avslutande kapitel kommer vi presentera våra diskussioner och slutsatser. Vi inleder 

med att uppfylla studiens två delsyften. Vi avslutar med att besvara vår forskningsfråga 

med vår cash management-modell och dess tillämpning. 

6.1 Beskrivning	  och	  förklaring	  hur	  en	  underleverantör	  hanterar	  
risken	  för	  sen	  eller	  utebliven	  betalning	  

6.1.1 Ökat	  informationsutbyte	  
För att erhålla information om nya och befintliga kunder använder underleverantörerna 

sig av olika informationskanaler. Informationsutbytet är av störst vikt i kontakt med nya 

kunder då det inte finns någon tidigare relation att relatera till. Vi har förstått att 

underleverantörerna använder sig av olika kreditupplysningshemsidor för att erhålla 

information. Då den informationen är inaktuell kan ett personligt nätverk användas för 

att erhålla uppdaterad information kostnadseffektivt. Vi har även sett att fördjupade 

relation förbättrar informationsutbyte med kunden samtidigt som en personlig kontakt 

skapas. Detta medför att ett respektfullt samarbete skapas där de inte vill sätta varandra i 

en ogynnsam situation. Vi ser i studien att brist på information påverkar hur 

underleverantören förhåller sig till kunden. Ett ökat informationsutbyte genom 

personliga nätverk och fördjupade relationer kan vara ett sätt hantera risken för sena 

eller uteblivna betalningar då det påverkar vilka kunder underleverantörerna ska ge 

krediter till. 

6.1.2 Användning	  av	  tredje	  part	  	  

Agenter	  

Vi har förstått att försäljning via agenter är ett sätt att minska risken för sen eller 

utebliven betalning vid handel med utlandet. Agenten agerar som en mellanhand, har 

kunskap och förståelse av en marknad, där en leverantör annars haft mindre kännedom 

och närvaro. Detta påverkar leverantörens riskbedömning och osäkerhet, då information 

och relation är samverkande komponenter. Detta är av stor vikt, eftersom det råder stora 

skillnader länder emellan, vad beträffar betalningskultur. Det har framgått i studien att 

tillämpning av remburs för att fördela risken mellan leverantör och kund inte är ett 

frekvent alternativ då detta medför mycket administrativt arbete.  
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Kreditförsäkring	  

Vi har förstått att kreditförsäkringar är ett sätt att minska risken för sena eller uteblivna 

betalningar. Dock har vi i denna studie sett några företag där denna metod inte är 

tillämplig för att minska risken med sen eller utebliven betalning. Då 

informationsutbytet är så pass aktuellt och relevant kan underleverantörerna själva 

avgöra vilka kunder som utgör en risk och således välja att sälja eller inte sälja till dessa 

kunder. Detta medför att de kunder underleverantörerna anser utgöra en risk och således 

vill försäkra, inte kvalificeras för en försäkring även hos kreditförsäkringsbolaget. 

Däremot kan en befintlig kundportfölj hanteras av en kreditförsäkring eftersom en stabil 

kund kan få finansiella problem. Det kan ge en personlig trygghet vid oroliga tider. En 

tredjeparts handlande drivs mer av mer hårdare parametrar så som nyckeltal och 

bokslut. En tredjepart har ofta tillgång till mer aktuell finansiell status som skulder och 

betalningsanmärkningar. En leverantör å sin sida kan ha tillgång till mer mjuka 

parametrar. En kombination av tredjeparts beslutskriterier och underleverantörens 

direkta kännedom skapar möjligheter för ett optimalt beslutsunderlag. Användning av 

kreditförsäkring innebär att risken övergår till den som utfäster den. Ett annat alternativ 

är att förskottsbetalning ska tillämpas. Risken går då över till kunden. Vi kan se att om 

en utländsk kund känns osäker eller inte täcks av kreditförsäkringen kan graden av 

förskottsbetalning tillämpas för att minska risken. Har leverantören god insikt på egen 

hand, präglas affärsrelation av ett mer konventionellt inhemskt agerande. 

Factoring	  och	  försäljning	  

I studien framkom att försäljning av fakturor inte är ett alternativ för att minska risken 

för uteblivna betalningar då kostnaden är hög och överstiger nyttan. Det finns även 

indikationer på att försäljning av fakturor och factoring inte lämpar sig till företag som 

befinner sig i en säsongsberoende marknad, därför att vid lågsäsong finns inga fakturor 

att sälja eller belåna. Factoring har vi sett kan användas som en checkräkningskredit, där 

fakturorna belånas och risken kvarstår hos leverantören.  

6.1.3 Situationsanpassad	  kredit	  	  
Vi har förstått att större företag ibland har som strategi att kräva längre kredittider från 

sina leverantörer. Då detta medför försämrad likviditet samt högre risk försöker 

underleverantörerna hålla hårt på antalet kreditdagar. Å andra sidan har det framgått att 

en förlängning av kredittiderna är möjlig om det finns goda relationer mellan parterna. 

Mot den bakrunden kan vi koppla ett samband mellan relation, informationsutbyte och 
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kreditdagar. Ju bättre relation underleverantörerna har till dess kunder, desto större 

informationsutbyte. Informationsutbytet underlättar för underleverantörerna att gör en 

korrekt riskbedömning och påverkar således den kredit som skall ges till kunderna. Det 

verkar som om underleverantörerna inte upplever någon ökad risk i de förlängda 

krediterna om relationerna är goda. Dessutom kan vi även se den sociala aspekten, att 

vara schysst, kan vara en faktor som påverkar kreditiden. 

Vi anser det viktig att belysa och poängtera att ökade kredittider medför ökad risk för 

sena eller uteblivna betalningar då fler kundfordringar binds. Vi ser i studien att 

undantaget till denna princip är om en kund till en leverantör är finansiellt stark och 

stabil på marknaden. Då kompenserar kundens riskprofil benägenheten hos 

underleverantören att ge en längre kundkredit. Kundkrediten i detta fall blir då inte 

baserad på risken utan mer ett incitament för att få sälja och skapa god kundrelation. Vi 

kan även se en tendens att ge längre krediter till större och trogna kunder där en god 

relation är etablerad. En passus i sammanhanget och en fråga vi ställer oss är: Hur 

förhåller sig kunder och leverantörer mot varandra när det finns en god relation, 

samtidigt som vi sett att kunder spelar ut leverantörer mot varandra för att erhålla lägre 

priser. Här tolkar vi relationen som viktig, men affärsmässigheten har en högre prioritet. 

6.1.4 Aktiv	  betalningsuppföljning	  
Påminnelser och uppföljning är en mycket viktig faktor i betalningsuppföljningen. 

Studien pekar på att en aktiv betalningsuppföljning kan minska risken för sena eller 

uteblivna betalningar. Dock finns det tecken på att inkasso inte fungerar 

tillfredställande, utan ett mer relationsbevarande förhållningsätt ger bättre resultat. Detta 

är beroende på var i leverantörskedjan underleverantören befinner sig. Det finns 

indikationer på att underleverantörer i slutet av kedjan, som säljer till återförsäljare, har 

ett mer formellt synsätt på uppföljningen. Det formella kännetecknas av ett mer 

avtalsmässigt förfarande: Betalningspåminnelse, dröjsmålsränta, inkasso och slutligen 

kronofogden. Därmed inte sagt att relationen skulle vara oviktig, men värderingen är 

mer mot en pålitlig löfteshållare och tydliga regler. Däremot verkar det som om 

underleverantörer i början av kedjan har en mindre formell uppföljningsprocess. Där 

uppfattas en personlig dialog och kommunikation som passande uppföljning. Ett annat 

mönster vi kan tyda är att underleverantörerna är måna om att inte skada relationen, 

vilket en allt för hård och formell uppföljning kan medföra. Vår uppfattning förklars av 

att underleverantörerna gärna ringer till kunden som ett påtryckningsmedel. Ibland är 
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till och med ett personligt besök hos kund en åtgärd, för att skapa sig en uppfattning om 

en situations verkliga beskaffenhet. Först därefter, om möjligt, kan en gemensam 

lösning utformas för att säkerställa en betalning på bästa sätt. Den gemensamma 

nämnaren är relation, omtanke och seriositet. Inkassolösningar eller mer legala åtgärder 

används ofta som en allra sista utväg för att tvinga fram en betalning. Gemensamt för 

alla företagen är en hög rättspatos, det skall vara naturligt att göra rätt för sig.  

6.1.5 Graden	  av	  beroendeskap	  
Vi kan se tydliga tecken på att det finns en medvetenhet om risken med att bli för 

beroende till sina kunder. Om kunden står för en högre del av omsättningen riskerar 

underleverantören att gå under om betalning från den stora kunden skulle utebli. 

Orsaker till detta kan vara påverkbara och opåverkbara händelser hos kund. Detta kan 

leda till en dominoeffekt i leverantörskedjan. Ytterliggare aspekter vi kan se är om 

kunden blir allt för stor, förskjuts maktabalansen och ett negativt beroendeskap uppstår. 

En större kund har mer inflytande att bestämmer över vilka villkor som ska gäll vid 

försäljning, exempelvis antal kreditdagar. Detta medför en ineffektivare 

kassagenererings cykel för underlevrantören, då denne får hålla ute med mer likvida 

medel. Som en följd av detta ökar leverantörens rörelsekapitalbehov som måste 

finansieras externt eller intern. Därför kan vi se i studien att en strategisk fördelning av 

kundportföljen kan minska risken vid sena eller uteblivna betalningar och 

konsekvenserna för leverantören.  

Förhandlingsförmågan är direkt kopplad till beroendeskapet och graden av 

unikitet/nisch mot en mer allmän produkt. Även pris och kundsegment påverkar 

beslutsramarna på grund av konkurrensaspekter. Användandet av en aggregerad 

kundportfölj och övervakandet av delarna, samt beaktandet av kundernas 

leverantörstrategi och sin egen exponering mot enskild kund, kan bidra till att en god 

riskmedvetenhet uppnås. Mot den bakgrunden kan ett aktivt förhållningssätt antas.  

Många gånger är detta lättare sagt än gjort, men en inre inventering av 

handlingsramarna ger en beredskap och uppmärksamhet, när väl en chans till förändring 

ges. Detta kan då verkställas ensidigt eller ömsesidigt mellan leverantör och kund. Å 

andra sidan kan en kund välja en mer aggressiv taktik, då kan en reservplan snabba på 

en omställning till den nya situationen. Kostymen anpassas till omständigheterna. 
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6.1.6 Framgångsfaktorer	  
Utifrån ovanstående diskussioner i slutsatsen har vi sammanfattningsvis identifierat fem 

faktorer. Dessa faktorer kan hjälpa en underleverantör inom träindustrin i Småland att 

minska risken för sen eller utebliven betalningar. 

 Stort informationsutbyte genom nätverk och fördjupade relationer 

 Försäljning via en agent 

 Situationsanpassad kredittid 

 Aktiv betalningsuppföljning  

 Minskat beroendeskap genom utvidgning och fördelning av kundportfölj 
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6.2 CM-‐modell	  för	  att	  hantera	  risken	  för	  sen	  eller	  utebliven	  betalning	  
Detta är vår CM-modell (se figur 6) för att hantera den aggregerade risken för sen eller 

utebliven betalning. Genom att beakta alla samverkande delar, kan en god medvetenhet 

skapas för en underleverantör att hantera en marknad.  

  

 

 

 

 

 

Figur  6  CM-‐modell,  egen  illustration 
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I modellen finns fyra fält som representerar fyra områden:  

 Informationsutbytet är viktigt för att bedöma en risk.  Variationen och kvaliteten 

i en leverantörs användande av olika nätverksformer medför ett bättre 

informationsövertag. 

Gradering: 1 Betyder litet utbyte och användande av olika nätverk 

Gradering: 5 Betyder stort utbyte och användande av olika nätverk 

 Ett högt beroendeskap mellan kund och leverantör ökar riskexponeringen om 

kunden får störningar i verksamheten.  

Gradering: 1 Föreligger ett stort beroendeskap mellan kund och underleverantör 

Gradering: 5 Föreligger ett litet beroendeskap mellan kund och underleverantör 

 En tredje part kan till en premiekostnad hjälpa till att hantera en osäker och 

riskfylld marknad. 

Gradering: 1 Sköter allt själv för att hantera en osäker och riskfylld marknad 

Gradering: 5 Använder sig av extern expertis för att hantera en osäker och riskfylld 

marknad 

 Kreditdagar är ett sätt att moderera incitamentet att få sälja och risken att inte få 

betalt. Här är orderkvantitet och penningvärde per kund av vikt. Risken regleras 

från förskottsbetalning, där kunden tar risken till kundkredit där leverantören tar 

en rörelserisk. 

Gradering: 1 Långa kredittider, leverantören tar en större rörelserisk 

Gradering: 5 Korta kredittider, risk att inte få sålt 

Arean som uppkommer inom fyrfältsdiagramet motsvarar riskpositioneringen i 

företaget.  Större area innebär en lägre risk. 

Vi poängterar att vår viktning och bedömning av företagen är av mer subjektiv natur än 

rent statistiska. 
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6.3 Idealtyp	  
I illustrationen nedanför (se figur 7) har vi utifrån våra slutsatser placerat ut en idealtyp i 

vår CM-modell. Ju större area desto bättre riskpositionering för sen och utebliven 

betalning. I och med att minskning av risk medför ökade kostnader i form av tid och 

pengar, täcker inte den gula arena hela illustrationen. Vi har tagit hänsyn till 

avvägningen mellan kostnad och nytta.   

  

 	  
Figur  7  Idealtyp,  egen  illustration 
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6.4 Test	  av	  CM-‐modell	  
För att visa hur vår CM-modell kan användas har vi placerat in företagen i modellen. Vi 

har bedömt företagens informationsutbyte, beroendeskap, kreditdagar och användning 

av tredje part.  Vi har därefter skapat en egen illustration för varje enskilt företag som vi 

intervjuat. Dessa finns tillgängliga som bilagor (bilagor 3-10). Den gula arean motsvarar 

idealtypen och företaget vi intervjuat, den blåa arean. För varje företag har vi valt att 

reflektera kring riskpositioneringen i jämförelse med idealprofilen. 

6.4.1 Ädelträ	  AB	  (Bilaga	  3)	  	  
Av vår subjektiva viktning i modellen ser vi att Ädelträ använder sig lite av en tredje 

part för att minska risken för sen eller utebliven betalning. En lägre riskpositionering 

kompenseras av att Petterson har en allt i allo funktion i verksamheten, samt att han 

erhåller ett relativt högt informationsutbyte inom olika nätverk. Kundportföljen är 

balanserad, ingen kund har mer än 20 procent av omsättningen. Beroendeskapet får till 

följd att ett kundtapp eller förlust av kundfordran inte blir lika fullt kännbar som om 

kunden stod för majoriteten av omsättningen. Risken som uppstår med den relativt 

långa kundkrediten dämpas av Pettersons balanserade kundportfölj och 

informationsutbyte. Sammanfattningsvis erhåller Ädelträ troligtvis en högre 

vinstmarginal på grund av lägre kostnader för att kompensera risken genom tredje part.   

6.4.2 Bäckebo	  sågverk	  AB	  (Bilaga	  4)	  
Beroendeskapet till kunder är relativt lågt, då ingen kund överstiger 10 procent. Relativt 

långa kreditdagar som ökar risken, men detta kompenseras av det låga beroendeskapet 

och hjälpen av agenter. Detta kan medföra en flexibilitet att avsluta en affärsrelation 

med en kund med dålig betalningsförmåga, utan att omsättningen påverkas allt för 

mycket. Det höga informationsutbytet och användandet av tredje part är bra för en god 

riskpositionering. Denna nytta har också en kostnad vilket medför en lägre 

vinsmarginal. Den personliga insatsen i form av tid och engagemang i nätverket kan 

vara svår att beräkna. Men detta är ett sätt att hantera risken. 

6.4.3 Formpress	  AB	  (Bilaga	  5)	  
Formpress är i slutet av leverantörskedjan och produkten är nischad inom rätt 

prissegment för att ha en stark efterfrågan. Unikiteten på produkten medför en möjlighet 

att ha en tuffare policy angående kreditdagar som incitament att få sälja. Tredje part 

används begränsat på grund av företagets produktpositionering och kortare betalfrister 
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från kund. En enstaka kund står för mer än 20 procent av omsättningen, för övrigt lågt 

beroendeskap inom övrig kundportfölj. Därför har vi placerat beroendeskapet på medel, 

vilket är generellt utifrån idealtypen. Informationsutbytetet är relativt högt genom det 

privata nätverket. Genom detta nätverk utförs benchmarking, jämförelser av kunder för 

att uppnå bättre insikt av marknaden och risken för sen eller utebliven betalning. 

Sammantaget anser vi att kontrollen över antalet kreditdagar ger manövreringsutrymme 

för att hantera risken och detta minimerar nyttjandet av en tredje part. Samt har 

Formpress en plan B för den största kunden inom sin portfölj om ett tapp skulle ske. 

6.4.4 Hällerum	  trävaruaktiebolag	  (Bilaga	  6)	  
Kundportföljen är omfattande med många mindre kunder detta ger ett mindre 

beroendeskap. Samtidigt har företaget en relativt hög exponering mot utlandet. Handel 

med en marknad som är geografiskt långt borta och kulturellt olik den svenska bärs upp 

av tredje part som kan hantera denna osäkerhet. Tämligen långa kundkrediter kan 

motiveras av att företaget har många mindre kunder och orderkvantiteten är begränsad. 

Om en kund blir insolvent är skadeverkan inte allt för omfattande för Hällerum. Alltså 

blir kundkrediten mer ett incitament att få göra affärer och som konkurrensfördel. 

Informationsutbytet och deltagande i olika former av nätverk är högt. Några gånger per 

år besöker Svensson sina agenter och exportkunder. Detta medför att en lokalkännedom 

uppnås genom en personlig kontakt trots att en mellanhand används i affärsrelationen. 

6.4.5 AB	  Nordiska	  Fanerfabriken	  (Bilaga	  7)	  
Har många mindre kunder. Företaget har erfarenhet av att förlora en större kund, detta 

har medfört en insikt om risken för en alltför stor exponering mot en enskild kund. 

Företaget använder sig lite av tredje part och har ett relativt litet informationsutbyte 

inom olika nätverk. Orsaken kan vara att Fanerfabriken tillhör en koncern och att det 

finns en intern samverkan. Eftersom koncernen är i Norge, Finland och Sverige sprids 

lärdomar från respektive marknader inom bolaget. Kundkrediten är 30 dagar. 

6.4.6 Företag	  Larsson-‐Anonym	  (Bilaga	  8)	  
Eftersom intervjun blev ganska kort på grund av oplanerat kundmöte hos Larsson, 

upplever vi att det finns svårigheter att göra en bedömning av riskpositioneringen. 

Kundportföljen är på cirka 50 kunder, enstaka kund tangerar på 20 procent av 

omsättningen. Larsson arbetar aktivt med att inte få för stora kunder. Därför har vi i 

modellen placerat beroendeskapet på 3. Eftersom Larsson håller hårt på kredittiden och 
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använder sig av kreditförsäkring är användandet av tredje part och korta kredittider 

relativt högt. Vi tolkar att informationsutbytet inom olika nätverk är relativt svagt, detta 

kanske medför att Larsson behöver en tredje part samt att vissa kunder är kapitalstarka. 

6.4.7 Fågelfors	  Hyvleri	  AB	  (Bilaga	  9)	  
Företaget har några få men väldigt stora kunder som är finansiellt kapitalstarka. 

Beroendeskapet är högt i modellen. Kreditdagarna är långa, men detta balanseras upp av 

tredje part, belåning av fakturor. Vi bedömer att risken för uterbliven betalning är låg på 

grund av att kunderna har en stark finansiell position. Belåningen medför att Fågelfors 

kan lämna längre kredittider som blir ett konkurrensmedel. Denna tjänst ger också ett 

utökat påtryckningsmedel vid ett påminnelseförfarande för sen betalning.  

Informationsutbytet är högt genom privat affärsnätverk som håller en hög kvalitet. Detta 

påverkar förhandlingsförmågan att matcha en marknad.  

6.4.8 Sunnerbo	  Fönster	  AB	  (Bilaga	  10)	  
Beroendeskapet är lågt på grund av en stor kundportfölj. Detta medför att 

informationsutbytet inte behöver vara högt. Faktureringstjänsterna ombesörjs av en 

extern part, men Sunnerbo sköter all påminnelse och indrivning själva. Orsaken är att 

Sunnerbo värdesätter relationen till sina kunder och beställningskvantiteten är hanterbar 

utifrån en risk för sen eller utebliven betalning. Trots detta ser vi att kundkredittiden är 

relativt kort, men en viss säsongsanpassning kan förekomma i sällsynta fall där kunden 

har lågsäsong i sin verksamhet.    

6.5 Framtida	  studier	  
Ett förslag till framtida studier är att testa vår CM-modell genom en kvantitativ studie i 

en annan bransch för att få en uppfattning om modellens generaliserbarhet. Då vår 

studie är en kvalitativ studie avgränsad till att beröra underleverantörer inom 

träindustrin i Småland ställer vi oss frågan om resultatet kan appliceras för branscher 

med andra förutsättningar. Vi anser det därför intressant att pröva modellens giltighet i 

andra branscher.  
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8 Bilagor	  	  

8.1 Bilaga	  1	  Intervjuschema	  
Inledning: 
Namn 
År och roll i organisationen 
Nätverk och samarbeten.  

 Kan du berätta lite mer om hur du upplever den internationella-, regionala- och 
lokala marknaden?  

 Lokala sammarbeten och nätverk (Företagen delar exempelvis på personal, 
maskiner, kunder)? 

 Tycker du att samarbetet för med sig några negativa/positiva följder?  
L everantörer 

 Kan du säga något om hur leverantörskedjan ser ut? 
o Var befinner ni er, början-slutet? 

 Är ni flertalet leverantörer som levererar liknande produkter till samma kund?  
 Kan du berätta lite på hur du ser på de andra leverantörerna? 
 Finns det något nätverk eller samarbete mellan er? 
 Hur upplever du samarbetet? 

K under 
 Kan du berätta lite mer om era kunder? 

 Finns det några samverkansformer/nätverk/integration mellan er och era 
kunder?  

 Vilka är dina upplevelser av samarbetet?  
 Hur hanterar ni kreditrisken som uppstår i samband med kundkrediter?  
 Hur ser kundportföljen ut?  
 Hur hanterar ni er kundportfölj?  

Betalningsprocessen 
 Vilka olika betalningslösningar använder ni er av? (Kontant, faktura, 

förskott, kassarabatt, factoring, faktura köp, remburs, valutakonto, 
terminsäkring) 

 Vilka faktorer avgör vilken lösning som används? (Om kund är 
lokal/internationell, lite/stor del av försäljningen, Ny/gammal, egen 
upplevelse)  

 Vilka kriterier tar ni hänsyn till när ni avgör en kunds 
betalningsförmåga? (Tidigare betalningsmoral, Kundlojalitet, Er 
beroende av kunden)  

 Vilka metoder används när en kund inte betalar i tid?  
 Tillämpar ni samma metoder till alla kunder? ( Förhandling till 
legala metoder).  

 Vilka faktorer påverkar vid val av metod? ( Om kund är 
lokal/internationell, lite/stor, Ny/gammal, egen upplevelse)  
 

Bransch och konjunktur 
 Hur upplever du branschen?  
 Hur upplever du att konjunkturen påverkat företaget och branschen? 

Avslutsvis 
 Vad anser du om branschens framtid?  	  
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8.2 Bilaga	  2	  Intervjuguide	  
 

Under intervjun kommer vi att anteckna era svar. Resultatet från intervjun kommer att 

bearbetas av oss och studien kommer att publiceras i databasen DiVA (http://lnu.diva-

portal.org/). Syftet med studien är att skapa en kunskap om hur underleverantörer inom 

den trärelaterade industrin i Småland, med hjälp av en likviditetsstrategi, kan hantera 

risken för sen eller utebliven betalning. 

 

Övergripande frågor vi kommer att beröra under intervjun är: 

 

 Den internationella, regionala och lokala marknaden 

 Sammarbeten och nätverk 

 Leverantörskedjan  

 Kundportfölj  

 Risken vid kundkrediter 

 Metoder som används när en kund inte betalar i tid 

 

Vi vill på förhand tacka för ert deltagande och vid eventuella frågor eller synpunkter, 

tveka inte att kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar 

Mikael, Mirjam och Johan 

Mikael Wirén           mo11az@student.lnu.se 073  386 36 9 

Mirjam Mischewski             mm22kd@student.lnu.se 070  269 44 4 

Johan Borg           jb222di@student.lnu.se 070 - 763 33 2 
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8.3 Bilaga	  3	  Ädelträ	  AB	  

 

 

 

Kommentarer : Lokalt sammarbete och nätverk. Kund max 20 procent av omsättning, 

har flera och mindre kunder. Ingen uppsökande verksamhet. God relation och 

kommunikation med kunder. Sköter det mesta själv på företaget. Kreditdagar standard 

30 dagar. Kan ge upptill 60 dagar. 
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8.4 Bilaga	  4	  Bäckebo	  sågverk	  Jarl	  Franzéns	  AB	  

 

 

 

Kommentarer : Globalt, regionalt och lokalt nätverk. Ingen kund över 10 procent. 

Ingen uppsökande verksamhet. Använder agenter som tar kreditrisken. Använder ej 

kreditförsäkring. 10, 30 eller 60 dagar kundkredit. 

 

 



 

75 
 

8.5 Bilaga	  5	  Formpress	  AB	  

 

 

 

Kommentarer : Privat nätverk mycket viktigt, regionalt och lokalt nätverk. Största 

kund motsvarar 20 procent av omsättning, har plan B. Ingen uppsökande verksamhet. 

10 och 30 dagar kundkredit. 
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8.6 Bilaga	  6	  Hällerum	  trävaruaktiebolag	  

 

 

 

Kommentarer : Informellt, lokalt och globalt nätverrk. Litet beroendeskap kund endast 

max 3 procent av omsättningen. Kreditförsäkring. Använder sig av agent i utland. 30 till 

45 dagar kundkredit, eventuellt längre till kunder inom säsongsrelaterad bransch. 
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8.7 Bilaga	  7	  AB	  Nordiska	  Fanerfabriken	  

 

 

 

Kommentarer : Strategiskt nätverk. Har många mindre kunder. 30 dagar kundkredit. 

 

 

 



 

78 
 

8.8 Bilaga	  8	  Företag	  Larsson-‐Anonym	  

 

 

 

Kommentarer : Har drygt 50 kunder, några tangerar 20 procent av omsättningen. 

Arbetetar aktivt för att inte få för stora kunder. Kreditförsäkring används 30 dagar 

kundkredit som Larsson håller hårt på. 
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8.9 Bilaga	  9	  Fågelfors	  Hyvleri	  AB	  

 

 

 

Kommentarer : Privat nätverk, några stora kunder. Har ej kreditförsäkring, men 

tillämpar factoring som en fakturatjänst och påtryckningsmedel. 30 dagar, men i vissa 

fall 75 dagar kundkredit. 
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8.10 Bilaga	  10	  Sunnerbo	  Fönster	  AB	  

 

 

 

Kommentarer : Regionalt nätverk. Har många mindre kunder inom bygghandel. Endast 

handfull företag som ligger på 5 till 10 procent av omsättning. Sköter själva uppföljning 

av kundkrediterna. Standard 30 dagar, men på vinter 45 dagar kundkredit. 
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Linnéuniversitet  kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 
Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 
utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 
omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 
konkurrenskraftig kompetens. 
 
Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  
och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
  

  

  
Linnéuniversitetet  
391  82  Kalmar/351  95  Växjö  
Telefon  0772-28  80  00  


