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Förord  
 
Uppsatsen har genomförts vid Högskolan i Borås, Institutionen för data och 
affärsvetenskap.  Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår 
kontaktperson, controller på Schenker, som har bidragit med idéer i början 
av uppsatsprocessen samt kontinuerligt tagit sig tid att besvara 
intervjufrågor. Vi vill även tacka de opponentgrupper som har hjälpt till att 
utveckla och ifrågasätta vår uppsats under resans gång. Slutligen vill vi rikta 
ett tack till vår handledare Urban Österlund, universitetslektor vid 
Institutionen för data och affärsvetenskap, för de råd som han har givit oss 
under uppsatsprocessen.    
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Abstract 
 
Because of higher expectations from the market on a good liquidity 
reporting, the liquidity planning has become more important to all 
companies. During the process of liquidity planning it is important to know 
at what time the receipts and disbursements happen. It is a difficult process 
that is affected by the fact that costumers have different payment patterns but 
also by unsure businesses in foreign currency. 
 
The purpose of this thesis is to describe how Schenker works with the 
liquidity planning and to look into if there are any possibilities of 
improvement. The theories that were used reflect on factors that affect the 
liquidity planning and how these factors should be treated. The gathering of 
information was made by a case study of Schenker, where three interviews 
with a controller were made. 
 
The study has shown that Schenker in general has a functional liquidity 
planning. We have found a couple of factors that can be modified in order to 
make the liquidity planning more efficient.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Liquidity planning, Cash Management, Trade receivables, 
International business 
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Sammanfattning 
 
På grund av marknadens hårdare krav på en bra likviditetsredovisning har 
likviditetsplaneringen blivit allt viktigare för företag. I arbetet med 
likviditetsplaneringen är det viktigt att veta vid vilken tidpunkt som in- och 
utbetalningar sker. Det är dock ett svårt arbete som påverkas av att kunder 
har olika betalningsvanor och av osäkra affärer i utländsk valuta.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Schenker genomför sin 
likviditetsplanering idag samt att undersöka ifall det finns förbättrings-
möjligheter. De teorier som berörts handlar om faktorer som påverkar 
planeringen av likviditeten och hur de bör behandlas. Insamlingen av 
företagsinformation har skett genom en fallstudie av Schenker där tre 
intervjuer med en controller genomfördes. 
 
Studien har visat att Schenker överlag har en väl fungerande 
likviditetsplanering. Vi har dock funnit ett par faktorer vilka kan förändras 
för att effektivisera likviditetsplaneringen ytterligare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Likviditetsplanering, Cash Management, Kundfordringar, 
Utlandsaffärer 
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Förkortningar 
 
 
AB       Aktiebolag 
 
CM        Cash management 
 
DB       Deutsche Bahn 
 
DSO       Day sales outstanding 
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Likviditetsplanering – en fallstudie av Schenker AB 
 

1. Inledning 
 
 

I detta kapitel ger vi en presentation av vad uppsatsen kommer att 
beröra. Vi beskriver bakgrunden och för sedan en problemdiskussion 
som leder fram till våra forskningsfrågor. Därefter presenterar vi vårt 
syfte och slutligen förklaras vilka avgränsningar som görs i 
uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning  
Likviditetsplanering har blivit allt viktigare för alla företag, stora som små. 
Det har blivit betydelsefullt att utåt sett visa upp ett positivt kassaflöde för att 
locka nya potentiella investerare och behålla de nuvarande. Arbetet med 
kassaflödesanalysen tar upp mer och mer tid för redovisare externt eftersom 
den numera är en lika viktig del av årsredovisningen som resultat- eller 
balansräkningen. Samtidigt arbetar en controller internt med att försöka 
planera och räkna ut när alla transaktioner kommer att ske samt till vilket 
belopp de kommer att bli. (Smith, 2002) 
 
Alla företag behöver ha en reserv av likvida medel. Det är en buffert som ska 
kunna användas då betalningar inte kommer in då de ska eller uteblir helt. 
Det kan även uppkomma oväntade utgifter till vilka det måste finnas 
reserver. Reserven varierar i omfattning beroende på företagets omsättning 
och storlek. På grund av att in- och utbetalningars tidpunkt och storlek är så 
viktigt för företag behöver det göras grundlig planering och budgetering av 
framtida kassaflöde. (Thomasson et al, 2004) 
 
Kundernas betalningsvanor skiljer sig mycket från varandra beroende på 
vilket land och kultur kunden befinner sig i samt vilken praxis och regelverk 
som gäller i landet. Företag har också olika policy vad gäller sena 
betalningar och dröjsmål. I en koncern med flera bolag där det förekommer 
olika vanor vid betalningar kan det vara svårt att göra en effektiv 
likviditetsplanering. (Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
 
Företag som genomför många och stora affärer i andra valutor löper alltid en 
risk att göra kursförluster. Därför använder sig de flesta företag av 
valutaterminer, där de sluter avtal om att sälja en valuta ett visst datum i 
framtiden. Genom att göra en terminssäkring försäkrar företag sig om att få 
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sälja till en bestämd kurs och därmed inte göra en oväntad förlust. 
Internationell omfattning i ett företag medför alltid risker med 
valutaproblematik. När ett företag är verksamt i flera länder där olika valutor 
förekommer handlar därmed en stor del av arbetet med likviditetsplanering 
om valutakurser och säkring av pengar. (Åkesson, 1996) 
 
Vi har efter att ha pratat med finansavdelningen på Schenker i Göteborg 
förstått att likviditetsplanering är en viktig faktor för alla företag. Ett företag 
kan genom att ha en bra organisering av kassaflödet stärka sin ställning 
ekonomiskt och även externt genom att visa upp ett positivt kassaflöde. Det 
är svårt att räkna ut när pengar kommer in respektive ut ur företaget samt att 
om planeringen stämmer illa överens med verkligheten kan svåra problem 
uppstå. (Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
 
Schenker är en internationell koncern inom logistikbranschen som har sitt 
säte i Essen, Tyskland. De arbetar främst med landtransporter samt sjö- och 
flygfrakt. Inom landtransporter är Schenker marknadsledande i Sverige. I 
Göteborg sitter koncernledningen för region North, vilken innefattar Sverige, 
Norge, Danmark, Irland och Storbritannien.  (www.schenker.se)  
 

1.2 Problemdiskussion  
Likviditetsplaneringar genomförs i alla stora företag. Det är viktigt att veta 
när pengar kommer in respektive lämnar företaget. Det är dock ett väldigt 
svårt arbete. Det finns alltid en plan för hur lång kredittid kunder ska ha och 
genom att veta kredittiden går det även att kontrollera de in- och 
utbetalningar som sker. Alla företag vill givetvis få in kundfordringar så fort 
som möjligt och även betala leverantörsskulderna så sent som möjligt för att 
ha en god likviditet. (Smith, 2002) 
 
Genom att ett företag minskar sin genomsnittliga kredittid med exempelvis 
tio dagar så leder det till en ökad likviditet. Det kan vara svårt att föreställa 
sig att ett företag kan få en ökning av likvida medel genom att minska 
kundfordringarna eller att öka leverantörsskulderna, men så är fallet. Ifall 
kundfordringarna minskar med 1 miljon kronor till följd av att de betalas 
snabbare kommer således likviditeten att öka lika mycket. (Falkman et al, 
1998) 
 
När ett företag budgeterar för in- och utbetalningar är det flera aspekter som 
ska tas med i beräkningen. Det gäller att fastställa vilken betalningsmoral 
varje kund har. En del kunder har som vana att alltid betala sina skulder för 
sent, andra betalar alltid i tid. Av denna orsak blir likviditetsplaneringen en 
mycket svår uppgift för företaget. Dröjsmålsavgifter eller räntor av olika slag 
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på sena betalningar är ett störningsmoment för kunden och kan skapa mycket 
badwill. (Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
 
Det kan även vara bra att titta på om företaget själva kan dröja med 
betalningen av vissa skulder. Ifall ett företag ökar sin egen kredittid 
gentemot leverantörerna kommer likviditeten öka på samma sätt som den 
gör då pengar kommer in snabbare. Alla företag strävar efter samma mål där 
det gäller att vara den som tar hem priset. (Smith, 2006) 
 
I en koncern som Schenker, där flera bolag verkar är svårigheterna med 
inbetalningar av kundfordringar ännu mer omfattande. En koncern innehåller 
ju flera olika bolag som alla har olika praxis och regler trots att de ingår i 
samma koncern. När en likviditetsplanering då ska göras över alla företag i 
koncernen blir det svårt att göra beräkningar gällande tidpunkter för in- och 
utbetalningar. Frågan är om det går att hitta en effektiv planering som 
faktiskt också fungerar i praktiken. I teorin verkar problemet lätt att lösa men 
i praktiken uppkommer det problem som inte finns med i beräkningarna. 
(Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
 
Ett problem som förekommer i Schenker vid arbetet med likviditets- 
planeringen är valutaproblematiken. Schenker är ett multinationellt företag 
med kunder över hela världen. Det förekommer därför handel i flera olika 
valutor. All handel med valutor innebär en valutarisk. Det är möjligt att 
minska den risken genom att balansera intäkter och utgifter i samma valuta. 
Företag använder sig av olika metoder för att skydda avtalsenliga 
betalningar. (Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
 
På Schenker är koncernpolicyn att inga spekulationer får göras och därför 
terminssäkras alla transaktioner som är i utländsk valuta. Att säkra 
valutakursen görs på alla transaktioner som överstiger 500 000 euro. Det 
uppkommer trots detta problem. Terminsavtalet överenskommer om att sälja 
valuta samma dag som betalningen ska vara Schenker tillhanda. Ifall 
betalningen då är försenad tvingas Schenker att köpa in valutan för att sedan 
sälja den på termin. I ett sådant fall blir terminssäkringen värdelös då de 
tvingas köpa valutan till dagskurs och sälja den samma dag till avtalad kurs. 
En sådan transaktion kan givetvis ge antingen vinst eller förlust men 
problematiken ligger i att det är svårt att planera in- och utbetalningarna. En 
vinst eller förlust kan skilja sig markant mot den planerade likviditeten. 
(Schenker, huvudkontoret i Göteborg) 
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1.3 Formulering av forskningsfrågor 
Vi har genom diskussionen kunnat formulera ett antal forskningsfrågor som 
vi vill undersöka i vår studie.  
  

 
 

 
• Hur genomför Schenker sin likviditetsplanering idag? 

o Vilken effekt har utlandsaffärer på likviditetsplaneringen i 
Schenker? 

o På vilket sätt kan Schenker underlätta planeringen av 
sina kundinbetalningar? 

• Vilka möjligheter finns att förbättra likviditetsplaneringen? 

1.4 Syfte  
Syftet med vår rapport är att beskriva hur Schenker genomför sin 
likviditetsplanering idag samt att undersöka ifall det finns förbättrings-
möjligheter. 
 

1.5 Avgränsningar  
När vi i uppsatsen nämner Schenker AB är det avgränsat till hur 
Göteborgskontoret arbetar.  
 
Vi har bortsett från sådana begrepp som avser företags likviditet på lång sikt 
och istället riktat in oss på dem som berör ett kortsiktigt förhållningssätt till 
planering av likviditet. Vi har heller inte redogjort för företagets bundna 
kapital i vare sig varulager eller tillverkning av varor eftersom Schenkers 
varulager är nästintill obefintligt samt att de inte är ett tillverkande företag.    
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1 - Inledning 
Bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion, formulering av 

frågeställningar, syfte och avgränsningar  

Kapitel 2 - Metod 
Ämnesval, kvantitativ eller kvalitativ metod, studiens ansats, 

urval och datainsamling 

Kapitel 5 - Analys 
Analys av likviditetsplanering, kundfordringar och 

utlandsaffärer. Analysen bygger på teorin kopplad till empirin 
samt metoden. 

Kapitel 6 - Slutdiskussion 
Slutsatser, reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

Slutsatserna bygger på det inledande kapitlet. 

Kapitel 4 - Empiri 
Det studerade företaget – Schenker AB 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 
Cash Management, likviditetsbudget, kundfordringar och 

utlandsaffärer

 

Figur 1. Disposition. Egen bearbetning 
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2. Metod 
 
 
Vår studie karaktäriseras av en abduktiv ansats och en kvalitativ 
metod, främst genom semistrukturerade intervjuer. Eftersom vi har 
som avsikt att skapa en förståelse för vårt problem präglas vår 
undersökning framför allt av den hermeneutiska kunskapssynen. 
 
 

2.1. Vetenskaplig utgångspunkt 
I detta avsnitt redogör vi för vilken ansats som vi har använt oss av samt hur 
vi gick tillväga vid val av ämne. 
   

2.1.1 Ämnesval  
Vid ämnesvalet till vår uppsats utgick vi i första hand från huvudämnet på 
vår utbildning, således företagsekonomi. Då företagsekonomi är ett brett 
område som existerar inom samtliga företag fann vi det till en början relativt 
svårt att sålla ut enbart ett ämne. Efter många diskussioner inom gruppen 
samt positiv respons från en värdefull kontakt på Schenker föll vi slutligen 
för att redogöra för problematiken kring företagens planering av dess 
likviditet samt påverkande omständigheter såväl internt som externt.  
 
Vårt intresse för likviditetsplanering grundar sig i att vi tycker det är ett 
spännande och problematiskt ämne som berör alla typer av verksamma 
företag. I vår pågående ekonomiutbildning har vi enbart berört ämnet ytligt 
och vi kände därför att vi ville fördjupa oss inom området för att kunna 
skapa en bättre förståelse för hur företag agerar inom näringslivet.  
 

2.1.2 Studiens ansats 
För att få fram den kunskap som vi är ute efter finns det flera olika 
tillvägagångssätt. Enligt majoriteten av litteratur finns det två centrala 
angreppssätt, induktivt och deduktivt. Vid forskning med ett induktivt 
tillvägagångssätt utgår forskaren ifrån empirin för att skapa en förståelse för 
teorin och syftet är att bygga upp en ny teori eller att utveckla den befintliga. 
Induktionen hör vanligen samman med en hermeneutisk verklighets-
uppfattning vilken innebär att forskaren inte kan mäta sig till allt utan istället 
vill skapa förståelse för ett fenomen. Tolkningen är redskapet varmed 
forskaren går från en empirisk verklighet till teoriutveckling.  (Artsberg, 
2003) 
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En forskare som använder sig av ett deduktivt tillvägagångssätt, har sin 
utgångspunkt i teorin och syftet är att utöka eller testa befintlig teori. Denna 
metod hör vanligtvis samman med en objektiv verklighetsuppfattning och 
utgår från en positivistisk kunskapssyn. Forskaren strävar efter att grunda sitt 
tänkande på ”fakta”, det vill säga kunskap som baseras på objektiva ting. 
(Andersen, 1998). Enligt Andersen (1998) är deduktion lika med bevis- 
föringens väg, och induktion är upptäcktens väg. 
 
För att på bästa sätt få en verklighetsbeskrivande bild av hur planering av 
företagets likviditet genomförs i praktiken och vad processen egentligen 
innebär, har vi besökt Schenker och genomfört ett flertal intervjuer med en 
controller. Detta innebär vi har påbörjat vår studie i en empirisk verklighet, 
vilket talar för den induktiva forskningsansatsen, men vi har även arbetat 
växelvis med den deduktiva ansatsen, då vi har tagit hjälp av litteratur och 
dokumentation. Denna möjlighet att kunna använda både deduktion och 
induktion kallas abduktion vilket innebär att forskaren startar i empiri, går 
vidare till teori för att sedan slutföra studien i empiri. Det sker således en 
pendling mellan de båda angreppssätten. Genom att arbeta på detta sätt har 
vår förståelse för problematiken ökat. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Vårt mål har även varit att dra paralleller mellan empiri och teori för att 
således få en indikation på hur planering av ett företags likviditet fungerar 
praktiskt sett. Slutligen har vi strävat efter att söka lösningar på hur företag 
kan utveckla sina befintliga arbetssätt som underlättar deras dagliga arbete.  
 
Hermeneutiken hör samman med ett induktivt synsätt där forskaren vill 
skapa förståelse för ett fenomen. Kunskapssynen har ett vetenskapligt syfte 
som innebär att forskaren försöker studera, tolka och förstå verkligheten. 
Eftersom vår forskning har haft som avsikt att försöka skapa en förståelse för 
grunderna till likviditetsarbetet och varför ett företag arbetar på ett visst sätt 
kommer studien att präglas av den hermeneutiska kunskapssynen. (Holme & 
Solvang, 1997) 
 

2.2 Val av metod 
Vid företagsekonomisk forskning används antingen en kvalitativ eller en 
kvantitativ metod. Då vår avsikt har varit att analysera och skapa förståelse 
för likviditetsplanering, har detta lett oss in på den kvalitativa metoden, 
vilket således är den metod som vi har valt att arbeta efter. Vi ville få en 
djupare inblick i ämnet och därför passade denna metod oss bäst. Den 
kvalitativa metoden visar enligt Holme & Solvang (1997) en helhetsbild och 
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det möjliggör därmed en ökad förståelse för de problem och fenomen som vi 
har studerat.  
 
Metoden handlar alltså om handling och händelser men också om mening. 
(Andersen,1998). I vår studie har vi tagit reda på information genom 
intervjuer, vilket också är den vanligaste metoden som används inom den 
kvalitativa forskningen. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Vi upplevde att den kvantitativa metoden inte stämde överens med vår studie 
eftersom denna förespråkar att forskaren ska stå på ”avstånd” och inte själv 
vara en del av det han studerar. Den kvantitativa metoden förespråkar även 
att forskaren skall ha en objektiv och neutral roll, vilket inte passade in i vår 
studie. Den kvantitativa metoden innehåller även ett deduktivt synsätt på 
relationen mellan teori och empiri, vilket inte överensstämde med vår 
forskning. (Andersen, 1998) 
 

2.3 Datainsamling 
Datainsamling innebär att forskaren insamlar primärdata samt sekundärdata. 
Primärdata kallas det när forskaren själv har samlat in data. När data har 
samlats in av andra forskare eller institutioner kallas det för sekundärdata. 
(Andersen, 1998) 
 

2.3.1 Primärdata - Intervjuer  
I vårt empiriska arbete har vi genomfört tre intervjuer med en respondent 
som arbetar som controller på Schenker i Göteborg. Respondenten är erfaren 
inom branschen, har arbetat 26 år i företaget och hans främsta arbets-
uppgifter är övergripande finans- och skatteplanering.    
 
Den första intervjun genomfördes via telefon och lade grunden för den 
personliga intervjun som följde därefter.  Det som framgick vid den första 
intervjun hjälpte oss att formulera bakgrund, problemdiskussion samt 
forskningsfrågor. Utifrån teorin kunde vi sedan formulera specifika 
intervjufrågor vilka den fortsatta studien bygger på. 
 
Den personliga intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats där 
material som vi önskade ta del av fanns lättillgängligt. Vi använde oss av 
semistandardiserade intervjuer, vilka är en blandning av standardiserad och 
ostandardiserad teknik. Detta innebär att vi på förhand bestämde vilka frågor 
som vi skulle ställa till respondenten. Vid ostandardiserade frågor samlar 
forskaren in så kallad mjukdata, vilket exempelvis är personalens 
uppfattning av en situation. Frågorna ska dessutom vara ställda på ett sätt där 
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respondenterna fritt får formulera sina svar. Istället för ett ja eller nej vill 
forskaren ha ett så beskrivande svar som möjligt. När respondenterna får 
formulera sina svar enligt deras tankebanor förstår den frågande mycket 
bättre vad han/hon menar och erhåller därmed en mer omfattande förklaring. 
(Andersen, 1998) 
 
Fördelen med primärdata är att den är aktuell och att vi inhämtar den själva. 
Dock är metoden tidskrävande eftersom intervjuer ofta tar lång tid i form av 
att finna en lämplig respondent samt förberedande, genomförande och analys 
av intervjun (Holme & Solvang, 1997). Eftersom vi har strävat efter att få ett 
helhetsintryck av begreppet likviditetsplanering samt en djupare förståelse 
för processens verkliga förankring var detta ett bra tillvägagångssätt för vår 
studie. 
 

2.3.2 Sekundärdata - Litteraturstudier  
För att samla in sekundärdata har vi sökt efter litteratur som behandlar 
likviditetsplanering. Till vår hjälp har vi framförallt använt biblioteket på 
Högskolan i Borås samt lokala bibliotek i Göteborg. Vi har studerat och 
undersökt om Schenker följer befintliga teorier vad det gäller 
likviditetsplanering, vilka modeller de utgår från samt vilka ramar de 
tillämpar i sitt arbete. Efter att vi hade genomfört en första intervju och hade 
verkligheten att jämföra med, studerade vi litteratur kring ämnet.   
 

2.4 Källkritik 
Vid insamling av data måste denna kritiskt granskas eftersom informationen 
kanske inte är giltig, relevant, tillförlitlig eller trovärdig, vilka är 
grundkraven för den insamlade datan. (Jacobsen, 2002) Vid valet av 
sekundärdata var det viktigt att ta fram den information som passade in på 
Schenker och vår studie, och inte litteratur som behandlar likviditets- 
planering av andra typer av organisationer. 
 
Vi använde oss enbart av information från svenska författare, vilka i sin tur 
hämtat information även från utländska källor. Detta ökar trovärdigheten i 
litteraturen då läsaren får ett helhetsperspektiv. Det är svårt att bedöma 
tillförlitligheten i Internetbaserad information, men datan vi samlade in från 
Internet bedömde vi som trovärdig då den hämtats från Schnkers hemsida. 
Vid användning av grundteorier har vi däremot inte tagit särskild hänsyn till 
om denna varit något äldre eftersom informationen i sig ändå varit aktuell 
och väsentlig.  
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Vi har genomfört intervjuer med en erfaren respondent som vi anser är 
kompetent och uppfyller de krav som ställs för tillförlitlighet. Det finns dock 
risk att viss information undanhålls eller undviks i intervjuer om vi inte inger 
ett förtroende hos vår respondent. Frågorna som vi har använt i intervjuerna 
är utformade av oss själva vilket kan ha lett till att frågorna misstolkas av 
respondenten.  
 
Eftersom vi enbart har intervjuat en person ökar risken för otillräcklig 
information. I en studie som denna är det bra om fler synsätt belyses för att 
öka trovärdigheten i vår forskning. Dock hade en ytterligare intervju inte 
tillfört så mycket information då syftet med undersökningen är deskriptivt. 
   

2.4.1 Validitet 
Validitet används för att beskriva mätningars kvalitet, det vill säga att 
forskaren verkligen mäter det som han vill mäta. Graden av validitet hos en 
viss metod beror på hur väl mätningar överensstämmer med det sanna 
värdet. För en god validitet krävs att systematiska fel saknas och att de 
slumpmässiga felen är få. Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp: 
giltighet och relevans. Giltigheten handlar om överensstämmelsen mellan det 
teoretiska och det empiriska. Relevansen talar om hur relevant det empiriska 
begreppsurvalet är för vår problemställning. (Holme & Solvang, 1997)  
 
Vi har försökt att öka validiteten i vår studie genom att bland annat noggrant 
granska de källor som vi har använt oss av. Dessutom har vi använt relevanta 
källor samt prioriterat aktuell information. På detta sätt har vi fått olika 
teoretiska synsätt samt tagit del av andras erfarenheter inom ämnet. 
 

2.4.2 Reliabilitet  
Reliabiliteten anger i hur hög grad resultaten från en mätmetod påverkas av 
tillfälligheter, eller hur exakt som vi mäter det vi vill mäta. Till exempel så 
ska resultatet vara det samma vid upprepade mätningar och oberoende av 
vem som utför testet. Upprepade mätningar av samma objekt ska 
överensstämma med varandra oavsett hur väl de överensstämmer med det 
sanna värdet. Forskaren bör se till att dess mätningar inte innehåller några 
otillförlitliga förhållanden, exempelvis får data inte registreras på ett 
felaktigt sätt. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Eftersom vår studie syftar till att skapa en förståelse genom en kvalitativ 
metod, blir reliabiliteten lägre än vid utförandet av exempelvis en 
enkätundersökning. Med en kvantitativ metod hade vi förmodligen fått ett 
säkrare resultat, eftersom denna bygger på just ”hårddata” och siffror, vilket 
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i sådana fall gör det lättare att genomföra upprepade mätningar och testa 
eller öka reliabiliteten. 
 

2.4.3 Trovärdighet 
Vid våra intervjuer har vi försökt att ställa så neutrala och ”icke riktade” 
frågor som möjligt. För att inte glömma den information och de funderingar 
som uppstod under de olika intervjuerna sammanställde vi materialet direkt. 
Vi bearbetade också intervjumaterialet noggrant, för att endast redogöra för 
det mest relevanta för vår studie.  
 
För att öka trovärdigheten i vår studie ställde vi upp några kriterier som 
respondenten var tvungen att besitta. Det var viktigt att ta reda på vilken 
bakgrund, erfarenhet och utbildning respondenten hade. Detta försäkrade oss 
om att aktören hade den kunskap som vi krävde för att få korrekt och 
väsentlig information för vår studie. Eftersom vi har genomfört personliga 
intervjuer minskar missförstånd, som mycket väl kan uppstå vid exempelvis 
telefoninterjuver. Svårbegripliga svar kan omformuleras och förklaras eller 
visas annorlunda då mötet sker i verkligheten. Vi har även haft en 
regelbunden dialog med respondenten, vilket har underlättat vårt arbete samt 
förbättrat reliabiliteten i vår uppsats. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I detta avsnitt kommer vi att belysa de teoretiska fakta som ligger 
bakom begreppet likviditetsplanering. Vi har anpassat innehållet efter 
våra frågeställningar och således utelämnat vissa delar som ej hör till 
sammanhanget i vår uppsats. Till en början kommer vi att beskriva 
begreppet Cash Management för att sedan övergå till att definiera 
vad en likviditetsbudget är. Därefter följer en redogörelse av 
kundinbetalningar samt en beskrivning av hur utlandsaffärer går till. 
  
 

3.1 Cash Management 
I följande avsnitt följer en generell beskrivning av det teoretiska begreppet 
Cash Management. Vidare kommer vi i den löpande texten att förkorta 
begreppet till CM.  
 
CM är ett samlat begrepp för ämnet som vi har valt att belysa i vår uppsats. 
Begreppet är lånat från den amerikanska litteraturen och innebär i enkla drag 
hantering av likvida medel vilket utgör en viktig och även svårhanterlig del 
av företagens ekonomiska arbete. Enligt amerikansk kurslitteratur inom 
ämnet finansiering definieras begreppet som ”teorier och metoder för 
hantering av likvida medel”. Någon korrekt svensk översättning av CM finns 
dock inte. (Larsson & Hammarlund, 2005)  
 
CM utgör ett omfattande ämnesområde vilket försvårar för företag att ta 
tillvara på och utnyttja samtliga kunskaper som finns inom ämnet. Ofta 
förekommer situationer där företag har bundet kapital helt i onödan som en 
följd av ineffektiva rutiner vad det gäller exempelvis kundfordringar. 
Problem kan även uppstå vid import och export i form av valutahanteringen. 
Att ständigt granska och försöka utveckla företagens befintliga rutiner ökar 
således effektiviteten vad det gäller företagets likvida ställning. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
Den ovannämnda typen av problematik är inget unikt för företagen i dagens 
samhälle utan det har förekommit i alla tider. Intresset för ämnet väcktes 
dock i USA på 50-talet och kom sedan till Sverige under 80-talet. 
Utvecklingen av kunskapen skedde dock i huvudsak utanför de etablerade 
forskningsinstitutionerna och spreds istället med hjälp av den kommersiella 
kraften samt via konsulter. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
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3.2 Likviditetsbudget 
En likviditetsbudget är nödvändig i alla företag, stora som små, för att ha 
kontroll över de olika likviditetsflödena. Dessa omfattar inbetalningar, 
utbetalningar, placering av likvida överskott och finansiering av likvida 
underskott. Likvida medel handlar om ”rena” pengar, exempelvis kontanter i 
företagets kassa, företagets check- eller bankkonto. Att in- och utbetalningar 
från företaget inte stämmer överens med intäkter och kostnader är en av de 
största anledningarna till varför en likviditetsbudget måste genomföras. 
(Larsson & Hammarlund, 2005) 
  
Likviditetsbudgeten visar en prognos över hur mycket pengar som finns i 
företaget vid olika tidpunkter. Syftet med likviditetsplaneringen är att 
kontrollera att företaget alltid har pengar till sina utbetalningar, såsom löner, 
sociala avgifter, större investeringar, leverantörsskulder, amorteringar och 
skattebetalningar. Planeringen ger möjlighet att se hur likviditeten förändras 
över tiden och visar företagets kortfristiga betalningsförmåga . (Karlsson, 
1996) 
 
Idag när företagen har datorer som hjälpmedel är det mycket lättare att 
upprätta och arbeta med en likviditetsbudget. Det finns många olika färdiga 
affärssystem som de flesta företag använder sig utav, som exempel kan 
nämnas SPCS, VISMA och Mamut. Affärssystemen är utformade på olika 
sätt där vissa är anpassade för små företag, medan andra är anpassade för 
större bolag. Företagen kan även själva skapa ett program för likviditets-
budgeten med hjälp av vanliga kalkylprogram. (Larsson & Hammarlund, 
2005) 
 
En strukturerad och välarbetad likviditetsbudget är ett väldigt bra instrument 
för att uppnå en väl fungerande likviditetsplanering. Likviditetsplaneringen 
är oerhört viktig för företag, då de strävar efter en förbättrad likviditet, 
vilken ska förvaltas på bästa möjliga sätt och resultera i ett förbättrat 
räntenetto i företaget. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Det gäller alltså för företagen att effektivisera planeringen av sin likviditet 
genom att upprättställa detaljerade likviditetsbudgetar. Som underlag för 
budgeten finns bland annat funktionella årsbudgetar, som gäller främst 
omkostnader, investeringar, inköp, försäljning och tillverkning. Det är även 
bra om likviditetsbudgeten kopplas samman med en långsiktig finansiell 
planering. (Wramsby & Österlund, 2005) 
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I figuren nedan visas sambandet mellan likviditetsplaneringens olika 
områden, där högre nivåer utgör grund för lägre nivåer.  
 

 
Figur 2: Likviditetsplanering på olika nivåer. (Anpassad efter Larsson & 
Hammarlund, 2005, s 68)   

 
En kortsiktig likviditetsplanering, vars syfte är att se till att det finns 
tillräckligt mycket pengar på företagets transaktionskonton, bör göras som 
ett komplement till likviditetsbudgeten för att möta de löpande 
utbetalningarna. I företag som har stora svängningar i sin likviditet, bör den 
kortsiktiga planeringen ske på daglig basis. Företagen strävar efter att möta 
utbetalningar med inbetalningar på de olika transaktionskontona. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 

3.2.1 Likviditetsbudgetens genomförande och utformning 
För att beräkna likviditeten används följande modell: 

 IB (Ingående Balans, d v s ingående likvida medel)
+ Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= UB (Utgående Balans, d v s utgående likvida medel) 

Figur 3: Likviditetsbudgetens principiella utformning. (Anpassad efter Karlsson, 
1996, s 18) 

 
Likviditetsbudgeten görs över en bestämd period och ska innehålla alla 
summor som kommer in respektive betalas ut, samt vid vilken tidpunkt dessa 
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uppstår. När det gäller tidsperioden är det lättast att använda sig av 12-
månadersperioder som sker löpande. Perioden kan även vara en vecka eller 
endast en dag. Den period företagen väljer påverkas bland annat av 
företagets storlek, bransch och betalningsmönster. Hur en likviditetsbudget 
kan vara utformad visas i Bilaga 1. (Karlsson, 1996) 
 
Genom att skapa en likviditetsbudget får företaget en bra överblick på flödet 
av in- och utbetalningar, och därmed kan de bygga upp en likviditetsreserv. 
Reserven behövs för att eventuellt kompensera en period där utbetalningarna 
är större än planerat. (Thomasson et al, 2004) 
 
Generellt sett är det svårast att beräkna när företaget kommer att få 
inbetalningar från sina kunder men med hjälp från försäljningsbudgeten och 
ekonomi- och finansavdelningen kan företaget få fram kundernas 
betalningsvanor. Det är väldigt svårt att förutse förändringar över en längre 
period, både inom den interna och externa miljön, vilket leder till att vissa 
företag väljer att använda sig utav rullande budget för exempelvis tre 
månader framåt. Denna budget utarbetas i detalj för tre månadsperioden och 
följs upp varje månad. (Larsson & Hammarlund, 2005)  
 

3.2.2 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk innebär en eventuell risk att det inte finns tillräckligt mycket 
likvida medel tillgängliga vid en viss tidpunkt eller period. För att undvika 
detta genomför företagen en likviditetsbudget som ger en bra kontroll och 
översyn över både in- och utbetalningsströmmar. De tar även kredit- 
upplysningar på sina kunder, vilket ökar chanserna att ha tillräckligt med 
likvida medel. Det är i allmänhet störst risk att det uppstår likviditetsbrist vid 
försäljning på kredit då företaget måste betala leverantören för de sålda 
varorna innan kunden betalar. Det är sådana problem som likviditets- 
budgeten har till uppgift att förutse, så att de kan förhindras i tid. (Karlsson, 
1996) 
 

3.2.3 Likviditetsreservens storlek 
Det krävs alltid att ett företag har reserver av likvida medel och syftet med 
likviditetsreserver är att säkra företagets kortsiktiga betalningsförmåga. 
Genom att upprätta en noggrann likviditetsplanering blir det lättare att 
matcha inbetalningar mot utbetalningar under en viss tidpunkt. Detta leder i 
sin tur till att behovet av likviditetsreserver minskas. Exempelvis kan 
amorteringar av lån ske vid de tidpunkter då likviditeten är god. De 
tillgångar som ingår i likviditetsreserven är kontanta medel, kreditlöften, 
beviljade men outnyttjade krediter (checkräkningskrediter), samt kortfristiga 
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placerade medel som inte är bundna utan kan frigöras. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
Enligt Wramsby & Österlund (2005) finns det tre grundläggande skäl till 
varför företagen vill hålla sig med likviditetsreserver, vilka är följande: 

• transaktionsmotivet 
• försiktighetsmotivet  
• spekulationsmotivet 

 
Transaktionsmotivet innebär att företaget måste ha en likviditetsreserv för att 
skydda sig för diverse förändringar och överraskningar som de inte räknat 
med. Det räcker alltså inte att endast ha tillräckligt mycket pengar så det 
täcker alla planerade transaktioner enligt budget. Det sker alltid 
oregelbundenheter i betalningsströmmarna då alla in- och utbetalningar inte 
är perfekt matchade tidsmässigt. (Wramsby & Österlund, 2005) 
 
Försiktighetsmotivet innebär att företaget vill ha pengar i beredskap i fall en 
oväntad utgift skulle uppstå eller en försäljnings- minskning som de inte 
hade förutsett. (Wramsby & Österlund, 2005) 
 
Det sista grundläggande skälet till varför det är nödvändigt för företag att ha 
en likviditetsreserv är spekulationsmotivet. Detta innebär att reserven ska 
användas för att kunna göra bra investeringar vid rätt tidpunkt. Reserven ska 
alltså utnyttjas för strategiska ändamål, såsom att ta tillfället i akt om det 
dyker upp lämpliga företagsförvärv eller dylikt. När det sker oförutsedda 
kortsiktiga likviditetsbehov ska likviditetsreserven användas och genom 
denna erhålls ett större handlingsutrymme för företagsledningen. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
Det är svårt att avgöra hur stor likviditet ett företag bör ha, om företaget har 
en för stor reserv kan detta leda till intäktsbortfall, medan en för liten reserv 
ökar riskerna för likviditetsbrist. Det är viktigt för ett företag att förvalta sina 
likvida tillgångar på ett så effektivt sätt som möjligt. Kassa- och balans- 
likviditet är ekonomiska nyckeltal som är mått för att beräkna likviditeten i 
företag.  
 
Kassalikviditeten definieras som:  
 
Omsättningstillgångar – varulager 
           Kortfristiga skulder 
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Kassalikviditeten visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Kvoten bör 
överstiga 100 %, i annat fall klarar företaget inte att täcka sina kortfristiga 
skulder och har då allvarliga betalningssvårigheter. (Karlsson, 1996) 
 
Balanslikviditeten definieras som: 
 
Omsättningstillgångar
  Kortfristiga skulder 
 
Även balanslikviditeten visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga, men 
skiljer sig från kassalikviditeten eftersom varulagret tas med i formeln. 
Tidigare gällde att balanslikviditeten borde överstiga 200 % men på grund av 
att täljaren omfattar varulager uppstår en osäkerhet, eftersom lagret inte 
direkt kan realiseras och omsättas till likvida medel. Ju större kundfordringar 
och varulager ett företag har, desto sämre blir betalningskapaciteten, 
eftersom de likvida medlen är bundna. (Thomasson et al, 2004) 
 

3.2.4 Rapporter och prognoser för likviditeten 
För att ledningen ska kunna fatta rätt beslut är det viktigt att de har korrekta 
uppgifter om företagets likvida medel. Därför krävs det att ledningen får de 
rapporter som är nödvändiga för att genomföra en analys, utföra en planering 
och sammanställa en uppföljning. Det är även viktigt att bestämma hur ofta 
rapportering ska ske samt vilka resurser som krävs för att kunna ta fram en 
god likviditetsbudget. (Karlsson, 1996) 
 
Det är viktigt för företaget att ta bra och effektiva beslut gällande 
dimensioneringen av dess likvida medel och likviditetsbudgeten är ett viktigt 
hjälpmedel för detta. Dimensioneringen är relativt svår att genomföra, och är 
i grunden ett prognos- och kostnadsdimensioneringsproblem. Eftersom alla 
delar av ett företag generar in- och utbetalningar ställer detta höga krav på att 
den interna informationen fungerar. Ledningen behöver en överblick över 
ifall det behövs likvida medel för utbetalningar vid en särskild tidpunkt, men 
även vilka inbetalningar som kommer att ske. För att detta ska fungera krävs 
att beslutsinformationen kommer fram i rätt tid och inte fastnar på vägen, 
vilket kan vara ett stort problem i framförallt stora företag. Det är i allmänhet 
svårare att ta hänsyn till tillfälligt återkommande betalningar än de som sker 
regelbundet. Ju längre bort i tiden en betalning ska göras, desto svårare är 
den att förutse, vilket talar för betydelsen av tidsdimensionen. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
För en Cash Management-ansvarig gäller det att finna regelbundna mönster 
som finns i betalningsflödena, för att öka säkerheten i besluten. Vissa företag 
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är säsongsberoende och måste därför planera sin likviditet efter det. Andra 
påverkande faktorer kan exempelvis vara olika mönster gällande 
konjunkturcykler, trender, speciella dagar eller datum. Med hjälp av 
datasystem får företaget tillgång till rapporter som underlättar arbetet med att 
ställa en prognos. Betalningar såsom lönekostnader, större investeringar, 
leverantörsskulder, arbetsgivaravgifter och skatter är generellt sett lätta att 
prognostisera. När det rör sig om svårare betalningsprognoser finns det olika 
tekniker, till exempel multipel regression, som beaktar fluktuationer mellan 
olika datum och dagar. Fokus bör ligga på att öka precisionen i prognoserna, 
eftersom prognoser som är fastställda av bra prognosmodeller minskar 
behovet av stora likviditetsreserver markant. (Larsson & Hammarlund, 
2005) 
 

3.3 Kundfordringar 
Kundfordringar utgör en väsentlig del av ett företags rörelsekapital. 
Kapitalet är således bundet vilket därför påverkar företagets likviditet 
negativt. För att utnyttja denna tillgång på bästa sätt bör företag se över sina 
interna rutiner och därmed undersöka möjligheterna att förbättra processen 
av företagets inbetalningar. Det vanligaste sättet att gå tillväga är att 
påskynda hanteringstiden av kundfordringarna. Målet är att på så kort tid 
som möjligt genomföra en ordermottagning och sedan få en inbetalning från 
kunden. Faktorer som påverkar den här processen är till exempel företagets 
betalningsvillkor samt försenade inbetalningar från kunden. Om det säljande 
företaget använder sig av effektiva och välutvecklade rutiner vid hanteringen 
av kundfordringar kan således företaget minska sin kapitalbindning. Den 
vanligaste förbättringen ett företag åstadkommer vad det gäller fakturering är 
en effektiviserad datoriserad faktureringshantering. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 

3.3.1 Kundreskontra 
En betydande hjälp vid arbetet med att effektivisera företagets inbetalningar 
är att använda sig av en så detaljerad kundreskontra som möjligt. Denna 
utgör en förteckning över samtliga konton för företagets kundfordringar 
vilka noggrant förs in i en huvudbok. Det huvudsakliga syftet med 
kundreskontran för företaget är att kunna analysera sina kunders betalnings- 
vanor. De kan bland annat undersöka när en kundfordring förfaller till 
betalning eller hur stor omsättningen är för en specifik kund. Om det 
förekommer försenade fakturor vill företaget även på ett enkelt sätt kunna 
utforma underlag på eventuella påminnelser och krav. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
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Eftersom kundreskontran utgör ett betydelsefullt arbetsverktyg är det viktigt 
att företaget anpassar systemet efter sin verksamhet. Med hjälp av 
avancerande datorprogram kan företaget styra systemet så att det passar 
företagets behov. Ett exempel är att företaget med hjälp av kundreskontran 
kan sortera sina kunder i olika kundkategorier så att de därefter kan 
behandlas nästintill individuellt. I stora företag är det vanligt förekommande 
att olika kunder har olika typer av krav på sig vad det gäller bland annat 
dröjsmålsräntor eller tidpunkt efter förfallodatum då kravbrev skickas ut. 
Kundreskontran kan även tillgodose företaget med automatiska rutiner vad 
det gäller dröjsmålsräntor, utskick av betalningspåminnelser, krav eller 
kontroll och uppföljning av lämnade kassarabatter. (Larsson & Hammarlund, 
2005) 
 

3.3.2 Analys av kundfordringar 
För att ytterligare undersöka hur informativa ett företags kundfordringar 
egentligen är beräknas olika nyckeltal. Beroende på vad företaget vill 
undersöka kan de bland annat beräkna kundfordringarnas omloppshastighet, 
antal betalningspåminnelser eller debiterade dröjsmålsräntor. Enligt Larsson 
och Hammarlund (2005) är följande nyckeltal dock det mest användbara: 
 

       Genomsnittligt belopp av utestående fordringar 

                                                   * 360 = Kredittid 
             Fakturerad årsförsäljning  

 
Figur 4: Relevant nyckeltal. (Anpassad efter Larsson & Hammarlund, 2005, s 25) 

 

3.3.3 Betalningsvillkor 
För att ett företag skall kunna upprätthålla en god betalningsmoral gentemot 
sina kunder krävs tydliga och väl genomtänkta betalningsvillkor. Hur 
företagets betalningsvillkor är utformade har stor betydelse för kund- 
fordringarnas kapitalbindning. Trots att företag ställer upp vissa villkor för 
kunden är det ingen garanti för att dessa följs. Det vanligaste 
betalningsvillkoret är 30 dagar netto. I praktiken utnyttjar dock kunden ofta 
företaget och betalar senare än utsatt datum. Därmed fungerar företaget som 
en bank för kunden vilket således påverkar företagets kapitalbindning i 
negativ bemärkelse. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Med hjälp av analyser kan företag undersöka hur de verkliga kredittiderna 
ser ut. Till deras hjälp används uppgifter från en viss månad avseende tiden 
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mellan fakturans förfallodatum kontra betalningsdatum. Om analysen visar 
att den verkliga kredittiden faktiskt är avsevärt längre bör företaget fråga sig 
vad orsaken till detta egentligen är. Det finns flera faktorer som kan ligga 
bakom, såsom att företagets betalningsrutiner är alltför strama så att 
kunderna inte hinner betala i tid eller att vissa kunder har dålig betalnings- 
moral och således medvetet betalar för sent. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
På fakturor återfinns olika varianter av betalningsvillkor. Ofta använder 
företag olika betalningsvillkor beroende på vilken kundgrupp försäljningen 
sker till. Det är  inte heller ovanligt att företaget anpassar betalningsvillkoren 
efter produkten eller tjänsten som företaget säljer. Likaså kan de även 
påverka och anpassa villkoren efter konkurrenternas situation. Slutligen har 
företagets historik av betalningsvillkor ett stort inflytande på de nutida 
rutinerna, vilket dock i många fall kan motverka effektiviteten. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
Vanligt förekommande exempel på fakturors betalningsvillkor är enligt 
Larsson och Hammarlund (2005) följande: 
 

• 30 dagar netto + fri leveransmånad 
• 30 dagar netto 
• Kontant netto 
• 10 dagar minus 2 % eller 30 dagar netto 
• Extra kassanetto (tolkas som inom 10 dagar) 

 
Om kunden utnyttjar ett alternativ som genererar en kassarabatt innebär detta 
högre räntekostnader för det säljande företaget med tanke på att in- 
betalningarna ökar. Kassarabatter håller dock på att försvinna från 
betalningsvillkoren på grund av att det anses vara en dyr finansieringsform.    
(Wramsby & Österlund, 2005) 
 
Ett av de vanligaste betalningsalternativen är fri leveransmånad + 30 dagar 
netto vilket ger kunden en genomsnittlig kredittid på 45 dagar. Om kunden 
ändå väljer att betala inom 30 dagar innebär detta att det säljande företaget 
friställer ett procentuellt belopp av det fakturerade beloppet. En minskning 
av kredittiden minskar således företagets kapitalbindning. Ju större det 
fakturerade beloppet är desto mer frigjort kapital tillhandahålls av företaget. 
Följande tabell visar andel frigjort kapital i förhållande till om kredittiden 
minskas med en dag:    
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Omsättning, milj kr 
 

Frigjort kapital, milj kr

Fakturerat belopp,  
inkl moms 

 

50 0,190 
100 0,390 
500 1,940 

1 000 3,890 
2 000 7,780 

 
Figur 5: Frigjort kapital i förhållande till förminskad kredittid. (Anpassad efter 
Larsson & Hammarlund, 2005, s 29) 

 
Enligt Larsson och Hammarlund, (2005), visar studier att det blir allt 
vanligare för företag att försöka minska sina kredittider från 30 till 20 dagar. 
Den främsta anledningen är att företaget vill minska kapitalbindningen. 
Detta förfarande möjliggörs genom förkortade handläggningstider mellan 
leverantör och kund, med hjälp av effektiva och Internetbaserade 
datasystem. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 

3.3.4 Fakturering av tjänster 
Enligt Larsson och Hammarlund, (2005), är det vanligare att faktureringen 
släpar efter i tjänsteföretag än i de varuproducerande företagen. Detta beror 
bland annat på att företag som erbjuder tjänster arbetar efter speciella 
arbetssedlar samt tidsrapporter vilka sedan utgör underlag för faktureringen. 
Beroende på vilka interna rutiner som företaget använder sig av kan dessa 
typer av rapporter skrivas till exempel veckovis eller månadsvis. Problemet 
är dock att arbetssedlarna även utgör underlag för löneutbetalningarna vilket 
kan medföra att de olika momenten krockar tidsmässigt och därmed försenar 
faktureringen. Om företaget levererar tjänster över långa tidsperioder sker 
faktureringen vanligtvis varje månad och således är det av stor vikt att den 
faktureringsansvarige iakttar stor noggrannhet gällande datum för olika 
inbetalningar. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 

3.3.5 Kravrutiner 
Hos företag där den verkliga kredittiden är längre än betalningsvillkorets 
föreskrivna kredittid är det viktigt att företaget upprättar tydliga rutiner kring 
krav och påminnelser till kunden. Det är även av stor vikt för företagets 
ekonomi att de agerar snabbt då de upptäcker försenade betalningar. 
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Exempelvis kan påminnelsebrev skickas ut redan tre till fyra dagar efter 
förfallodag eller så kan företaget muntligen kontakta kunden vars betalningar 
är försenade. Företaget bör även undersöka möjligheterna om att kravbrev 
skickas ut en vecka efter förfallodagen. För att företagens ansträngningar ska 
anses lönsamma gäller att fakturans belopp ej är för smått eller att antalet 
förfallna fakturor är för många. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Om kravbrev har sänts till kunden och kunden ändå inte betalar krävs att 
företaget fullföljer proceduren. Företaget bör då kontakta ett inkassoföretag 
samtidigt som eventuella leveranser till kunden stoppas. Inkassoföretaget 
skickar i sin tur ut ett krav till kunden, som därmed har åtta till tio dagar på 
sig att betala efter kravets datum. Om betalningen ändå inte infaller går 
ärendet vidare till kronofogdemyndigheten som därmed sänder ett 
betalningsföreläggande. Så snart en ansökan om betalningsföreläggande har 
registrerats uppstår även en betalningsanmärkning. (Larsson & Hammarlund, 
2005) 
 
Huruvida kunder har betalningsanmärkningar eller inte är uppgifter som 
företaget kan köpa från olika kreditupplysningsföretag. Detta kan fungera 
som en bidragande hjälp att höja kvaliteten på företagets kundreskontra. 
Företaget får även en möjlighet att se vilka kunder som har anmärkningar 
och således varna för kunder på eventuellt obestånd. Dock måste företaget i 
utformandet av sina kravrutiner alltid utgå ifrån att de vill behålla sina 
kunder hellre än att förlora dem och eftersträva goodwill. Individuell 
kundbehandling är därför att rekommendera. (Larsson & Hammarlund, 
2005) 
 

3.4 Utlandsaffärer 
Alla affärer, både de som sker inom landet och utlandsaffärer, innehåller 
riskmoment. Vid utlandsaffärer blir dock riskerna annorlunda jämfört med 
hur de ser ut vid en affär inom landet. Det är därför viktigt att vara medveten 
om riskerna och att kunna bedöma dem. (Blomstrand & Källström, 1991) 

3.4.1 Valutarisker 
För alla företag som bedriver utrikeshandel är affärsriskerna stora rörande 
valutan. Konsekvenserna av valutariskerna är viktiga att ha i åtanke. En 
beräknad vinst kan när betalningen sker ha vänts till en förlust. Å andra 
sidan kan en skicklig hantering av valuta ge vinster till företaget. Det är dock 
angeläget för företag att begränsa valutariskerna så långt det går. 
(Blomstrand & Källström, 1991) 
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Valutamarknaden är inte en marknad som upprätthålls på en fysisk 
börsmarknad utan är ett allmänt begrepp för försäljning och inköp av valuta. 
Handel på valutamarknaden bedrivs dygnet runt, runt om i världen och när 
börsen stänger i en tidszon startar handeln i nästa tidszon utifrån slutkurserna 
i den föregående. Parterna på valutamarknaden är bland annat banker, 
finansiella institutioner, valutamäklare, företag och en mängd privatpersoner. 
Kursutvecklingen styrs av alla dessa parters sammanlagda agerande. 
Bankerna spelar en central roll på valutamarknaden genom att de 
sinsemellan skapar en internationell bankmarknad. (Grath, 1999) 
 
Valutarisker uppstår vid import, export, utlandsinvesteringar eller utlands- 
upplåningar. Risken består i att valutakurserna utvecklar sig på ett negativt 
sätt gentemot den egna valutan. Kursutvecklingen på kort sikt påverkas av 
en mängd olika faktorer. Exempel på faktorer som påverkar kurserna kan 
vara:  

• utvecklingen av handels- och bytesbalans 
• räntenivåer 
• valutareservens utveckling 
• inflationstakt 
• krig, katastrofer 
• oro på arbetsmarknaden 
• förtroende för regeringens ekonomiska politik 

 
Faktorerna som påverkar kurserna är många och svåra att förutse och 
överblicka, varför även kursutvecklingen är svår att prognostisera. (Larsson 
& Hammarlund, 2005) 
 
En valutarisk yttrar sig så att en förstärkning av den egna valutan gentemot 
andra valutor gör att fordringar i utländska valutor minskar i värde och 
skulder i utländska valutor ökar i värde. Om den egna valutan förbättras 
gentemot kundens valuta innebär det att vi får mindre tillbaka när vi växlar 
in den utländska valutan. Vid import innebär en försämrad inhemsk valuta 
att vi är tvungna att betala mer när vi ska växla till oss den utländska valutan 
för att betala fakturan. (Blomstrand & Källström 1991). Figur 6 visar de 
tänkbara utfallen. 
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 Export Import 

Egna valutan 
förstärks Negativt Positivt 

Egna valutan 
försvagas Positivt Negativt 

 
Figur 6: Effekter av valutakursförändringar vid betalning i utländsk valuta. 
(Anpassad efter Blomstrand & Källström 1991, s 87)  

 
Valutarisker uppstår redan vid kalkylstadiet vid exportaffärer och de blir 
definitiva när avtalet skrivs under. Det är lätt att enbart se den risk som 
framgår av redovisningen. Den verkliga ekonomiska risken är ofta betydligt 
större. Den redovisningsmässiga risken sträcker sig endast från fakturerings- 
tillfället till dess att betalningen genomförs. Den verkliga ekonomiska risken 
startar dock redan då en offert lämnas. (Larsson & Hammarlund, 2005) Detta 
illustreras i figur 7 enligt nedan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Offert Order Produktion Fakturering Betalning    Försäljning  
avges erhålls   leverans        av valuta 
  
 

    Redovisningsmässig risk  
 

 
                Ekonomisk risk 

Figur 7: Valutariskexponering för företag. (Anpassad efter Larsson, 2000, s 39)  

 

3.4.2 Täckning av valutarisker 
Valutaproblematiken har blivit en avgörande fråga för många företag i 
samband med utlandsaffärer på grund av att kurssvängningarna vid många 
tillfällen har varit väldigt kraftiga. Hur de olika valutorna har påverkats de 
senaste åren spelar dock inte någon stor roll eftersom ett långt tidsperspektiv 
inte ger något skydd vid nya affärer. Det historiska perspektivet säger inte 
något om hur framtiden kommer att se ut och det är dessutom vanligt att 
utvecklingen för en specifik valuta under vissa perioder går åt motsatt håll 
jämfört med den allmänna utvecklingen. Det är det korta perspektivet som är 
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det viktiga för det enskilda företaget eftersom det är kursen på en fakturadag 
inte så långt fram i tiden som är intressant. (Grath, 1999) 
 
När en valutarisk ska bedömas gäller det att veta vilka typer av risker som 
kan uppstå och vilka av dessa som bör täckas. Valutaexponeringen brukar 
delas in i två delar, nämligen balansexponering och betalningsexponering. 
Balansexponeringen är en bokföringsmässig valutaexponering som uppstår 
när utländska företag ska konsolideras. Utseendet på de utländska balans- 
räkningarna påverkar hur tillgångar och skulder tas upp i hemlandet enligt 
praxis och de olika kurserna kan ge en skev bild av företagets verkliga värde. 
Kursdifferenser som uppkommer speglar inte det rätta värdet och leder inte 
till något kassaflöde för företaget. (Grath, 1999). Balansexponering kommer 
inte att behandlas närmare här.  
 
Betalningsexponering eller transaktionsexponering utgör betalningar i 
utländsk valuta i samband med import och export. De valutakursförändringar 
som sker i samband med betalningarna utgör en verklig risk och 
förändringarna leder till ett kassaflöde i företaget som påverkar resultatet. 
Varje företag har sin egen attityd och policy till hur de förhåller sig till 
betalningsexponering som påverkas av hur omfattande valutaflödet i 
företaget är och i vilka valutor den uppstår. (Wramsby & Österlund, 2005) 
 
Enligt Grath (1999) kan valutaexponering i huvudsak behandlas på tre olika 
sätt, nämligen  

• att företaget hela tiden försöker hålla valutaexponeringen och 
riskerna nere på en så låg nivå som möjligt för att minimera 
kursförlusterna, vilket kallas maximal kurssäkring; 

• att ha en mer selektiv täckning av riskerna för att på så sätt hålla 
valutariskerna inom vissa gränser samtidigt som där finns en frihet 
att utnyttja förväntade valutakursförändringar, alltså en selektiv 
kurssäkring. Detta kan göras genom att företaget endast täcker 
riskabla valutor eller transaktioner i stora belopp; 

• att inte täcka valutariskerna alls och därigenom förhoppningsvis 
kunna göra vinster på valutaexponeringen genom en förväntad 
utveckling av den egna valutan. 

 
Det är att rekommendera att den första eller andra metoden används av 
företag, det vill säga att försöka minska eller begränsa exponeringen. I ett 
långt perspektiv är detta det enda sätt på vilket kursförluster kan undvikas. 
(Grath, 1999) 
 
Enligt Grath (1999) finns det olika metoder som företag kan använda sig av 
för att täcka valutarisker, bland annat följande: 
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• val av faktureringsvaluta 
• valutastyrning 
• betalningsförskjutning 
• terminsaffärer 
• valutaoptioner 
• valutaklausuler 

 
Det vanligaste sättet att täcka valutarisker är att inte enbart använda en 
metod utan att kombinera några av åtgärderna. (Grath, 1999). Nedan 
beskrivs några av ovanstående metoder.  
 
Val av faktureringsvaluta 
Det finns tre möjliga typer av valuta som kan användas vid utlandsaffärer, 
nämligen exportörens eller importörens egen valuta, motpartens valuta eller 
en tredjehandsvaluta. Det som påverkar valet av valuta är parternas 
relationer och respektive valutas ställning. Det är oftast lättare att acceptera 
en valuta som har en stark position på marknaden som betalning. Kan inte 
parterna enas om en av dess hemvalutor är det vanligt att de väljer en stor 
tredjehandsvaluta, vanligtvis USA Dollar. (Grath, 1999) 
 
Att betala eller få betalt i den egna valutan är det lättaste sättet att helt täcka 
risken, vilken motparten i så fall får bära. Samtidigt kan ett sådant upplägg 
försvåra motpartens bedömning av lönsamheten av affären vilket innebär en 
risk i sig. Det kan alltså löna sig att acceptera en annan valuta än den egna 
om företaget samtidigt kan kurssäkra sig mot risken. Det är dock viktigt att i 
sådant fall göra en bedömning av en del faktorer. Företaget bör titta på om 
valutan bedöms vara stark eller svag gentemot den egna valutan samt ifall 
valutan är konvertibel, det vill säga fritt köp- och säljbar gentemot andra 
valutor. Dessutom är det bra att undersöka ifall terminsmarknaden fungerar 
bra för det belopp och den tidsperiod som affären avser. (Grath, 1999) 
 
Valutastyrning 
I vissa fall är det möjligt för företaget att själva påverka sin valutaposition. 
Detta gäller om företaget har möjlighet att lämna offerter i olika valutor och 
har både inkommande exportinbetalningar och utgående import- 
utbetalningar. Det är då möjligt att balansera fordringar och skulder i samma 
valuta och låta dem ta ut varandra. Det kan innebära att faktureringsvaluta 
måste ändras eller att företaget börjar sälja på andra marknader. (Larsson, 
2000) 
 
Praktiskt går det till så att företaget styr sina valutaströmmar och sätter upp 
betalningarna från utlandet på ett valutakonto utan att räkna om dem till den 
egna valutan och sedan används dessa valutor för kommande utbetalningar. 
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Valutakonton öppnas hos bankerna genom att företaget undertecknar en 
förbindelse där vissa villkor anges. (Grath, 1999) 
 
Terminsaffärer 
Med en terminsaffär menas att exportören säljer valuta till, eller importören 
köper valuta från, banken på termin. Detta innebär att företaget förbinder sig 
att köpa eller sälja en viss valuta på en avtalad dag i framtiden och att 
företaget redan när terminsaffären görs upp vet den exakta terminskursen. 
(Larsson, 2000) Terminsaffärer behandlas närmare i ett kommande avsnitt. 
 
Valutaoptioner 
Valutaoptioner liknar terminsaffärer men skiljer sig från dem genom att den 
inte är en skyldighet utan endast en rättighet att köpa eller sälja valuta på en 
bestämd dag i framtiden. Valutaoptioner blir intressanta för företaget då inte 
bara valutakursen, utan även själva affären är osäker. Exportören kanske 
exempelvis inte redan på offertstadiet vet om affären blir av eller inte. Om 
affären då inte blir av kan företaget helt enkelt låta bli att använda kontraktet 
eller, om valutan har sjunkit i värde kan företaget sälja kontraktet med vinst. 
Vid en terminsaffär hade företaget varit tvunget att bära den kostnaden som 
tillkom genom att affären inte blev av om valutan hade stigit i värde. (Grath, 
1999) 
 
Att täcka en valutarisk genom att använda valutaoptioner innebär ingen risk i 
sig, utan företaget betalar istället en premie för att få teckna kontraktet. När 
det är dags att utnyttja optionen används den endast om det är lönsamt. 
(Grath, 1999) 
 
Valutaklausuler 
Företag som ska göra en affär sinsemellan tar ibland med valutaklausuler i 
avtalet för att begränsa kursriskerna. Klausulen talar om vilken hänsyn som 
ska tas till kursförändringar som sker efter kontraktsskrivningen. (Larsson & 
Hammarlund, 2005) 
 
Det kan dock innebära en risk i sig att använda valutaklausuler som inte 
parterna alltid är medvetna om. Valutaklausulerna kan vid de enklaste 
kontrakt bli väldigt omfattande och krångliga om de inte begränsas till 
absoluta tal där det fastställs vad som ska gälla. Om inte klausulen är väl 
genomarbetad kan obehagliga tvister sättas igång när en av parterna vill 
utnyttja klausulen. Det kan därför vara bra att i första hand vidta andra 
åtgärder för att täcka riskerna. (Grath, 1999)  
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3.4.3 Valutaposition 
Det är viktigt att få en samlad bild av de valutarisker som finns i ett företag. 
Att göra en sådan bedömning kallas att bestämma valutapositionen. Detta 
kan göras genom att bygga upp rutiner för att kunna handlägga utländska 
valutor inom företaget. Hur rutinerna utförs beror på omfattningen av affärer 
i utländska valutor samt om det finns både utgående och ingående likvider. 
(Grath, 1999) 
 
Företaget kan lägga upp en valutapositionsuppställning för varje valuta som 
är rullande på vecko- eller månadsbasis. Valutapositionsuppställningen ger 
en bra och överskådlig bild av valutaflödet i framtiden som gör att det blir 
lättare att ta beslut om lämpliga åtgärder för att täcka riskerna. Där ska tas 
med in- och utbetalningar och avlämnade offerter men även de åtgärder som 
företaget vidtager för att täcka riskerna. Först då erhålls en rättvisande 
valutaposition att utgå ifrån. (Grath, 1999) 
 
Valutapositionsuppställningen kan göras genom att fylla i särskilda formulär 
i ett datorprogram, men det kan även räcka med ett vanligt T-konto för varje 
valuta där kommande inbetalningar i valutan redovisas på ena sidan och 
kommande utbetalningar på andra sidan. Saldot på varje konto utgör då 
valutapositionen. På T-kontot kan det finnas poster för exportfakturor, 
lämnade krediter, terminer, medel på valutakonto, ränteintäkter och ränte- 
utbetalningar från utlandet och så vidare. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Valutapositionerna kan sedan delas upp i tidsperioder och en likviditets- 
prognos kan göras i respektive valuta. Utifrån denna tas nödvändiga beslut 
om till exempel kurssäkringar. Hur lång tid i förväg som planeringen ska 
göras beror till exempel på hur fort företaget kan anpassa sina priser till 
kursutvecklingen. Det är bra om företaget registrerar inköpsorder eller 
försäljningsorder med beräknad betalningstidpunkt så fort som möjligt så att 
valutapositionen kan beräknas. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 

3.4.4 Terminsaffärer 
Valutamarknaden kan delas upp i två delmarknader, dels avistamarknaden 
och dels terminsmarknaden.  
 
Avistamarknaden omfattar de affärer i valuta som ska regleras två bankdagar 
efter avslut. Sådana affärer kallas spot-affärer. Det förekommer även affärer 
på ännu kortare perioder på avistamarknaden. Orsaken till att det görs 
valutatransaktioner på avistamarknaden kan till exempel vara att ett företag 
vill reglera en affär genom köp eller försäljning av valuta mot betalning i 
egen valuta. Det kan även vara så att ett företag vill utjämna eller minska 
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exponering i främmande valuta eller att de vill utöka en valutaposition på 
grund av förväntningar om framtida kurser. (Grath, 1999) Avistamarknaden 
kommer inte att behandlas närmare här. 
 
Valutor köps och säljs även på termin, vilket innebär en affär som sträcker 
sig längre än två bankdagar. Den största skillnaden jämfört med avista är att 
kursen bestäms på förhand, ofta långt innan själva växlingen sker. Vanliga 
perioder som termin avtalas på är 1, 2, 3, 6 eller 12 månader, men även 
längre avtal kan förekomma. (Grath, 1999) 
 
En valutatermin är ett avtal om att köpa eller sälja en valuta vid en bestämd 
tidpunkt i framtiden. När avtalet ingås bestäms den kurs och det belopp som 
affären gäller. Terminskursen är antingen i överkurs eller i underkurs i 
förhållande till avistakursen. När terminskursen är högre än avistakursen är 
det överkurs och när terminskursen är lägre än avistakursen är det underkurs. 
(Wramsby & Österlund, 2005) 
 
Terminsaffärer är det vanligaste sättet att täcka valutarisker och fördelen är 
att det på ett tidigt stadium går att fastställa värdet av framtida betalningar. 
Detta gör planeringen lättare för företag. Terminsaffärer kan göras i 
delposter eller i större likvider. Huvudregeln är dock att ett terminsavtal 
aldrig bör tecknas innan affären är klar och påskriven. Detta beror på att 
risken måste bäras när terminsavtalet är tecknat och blir det då ingen affär 
står företaget ändå med en valutarisk. Valutarisken kan uppgå till stora 
belopp framförallt då terminskontraktet löper över en längre period. Vid 
långt löpande terminsavtal, normalt över ett år, ökar banken sina marginaler 
eftersom en fungerande terminsmarknad successivt upphör. (Grath, 1999) 
 
Om det är svårt att fastställa vilken dag betalningen kommer att ske kan 
terminsaffärens förfallodag förläggas någon dag före eller efter planerad 
betalning beroende på om företaget ska erhålla eller erlägga betalning. Ett 
annat alternativ kan vara att företaget och banken kommer överens om att 
terminen kan lösas inom en tidsperiod istället för under en specifik dag. 
Sådana terminsaffärer kallas terminsoptionskontrakt, och blir oftast mindre 
fördelaktiga eftersom bankerna räknar med att valutan levereras på den dag 
som är mest ofördelaktig ur deras synvinkel. (Grath, 1999) 
 
Orsakerna till att ett företag vill göra en terminsaffär kan vara desamma som 
vid avistaaffärer, men skillnaden är att den kurs som ska gälla bestäms redan 
i utgångsläget. Terminskurserna bestäms främst utifrån skillnader i 
räntesatserna mellan de olika valutorna. Kurserna kan dock variera något 
mellan olika banker. Företag som har stora valutaaffärer brukar därför 
begära in offerter på terminskontrakten från olika banker. Det kan även 
förekomma rabatter som ett sätt för bankerna att konkurrera. Termins- 
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kurserna varierar från en dag till nästa, och därför är det av stor betydelse 
vilken dag avtalet sluts med banken. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Även om räntedifferenser är den faktor som framförallt påverkar termins- 
kurserna kan de till viss del även påverkas av rent marknadsmässiga 
förhållanden. Det gäller framförallt då det råder oro på valutamarknaden och 
en valuta utsätts för spekulation. Det leder ofta till att flera parter på 
marknaden agerar åt samma håll. Då det finns förväntningar om en 
depreciering börjar fler och fler som har tillgångar i denna valuta 
terminssäkra den. Samtidigt börjar de som har skulder i samma valuta att 
avstå från att terminssäkra den eftersom de räknar med att kunna köpa valuta 
billigare vid ett senare tillfälle. På grund av detta kan vi också se att det är 
väldigt viktigt att företaget gör terminsaffären redan när risken uppstår och 
inte i ett senare skede när marknaden har börjat påverka kurserna. Görs inte 
detta går fördelen med terminssäkring förlorad. (Grath, 1999) 
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4. Empiri 
 
 
Detta kapitel innehåller en presentation av det studerade företaget, 
Schenker, samt en sammanställning av vad som framkommit vid 
intervjuer med respondent. 
 
 

4.1 Schenker 
Det företag som studeras i detta kapitel är Schenker AB. Utgångspunkten har 
varit kontoret i Göteborg som är huvudkontor för Schenker region North. 
 

4.1.1 Studiens genomförande 
Under studiens gång har vi haft regelbunden kontakt med vår respondent på 
Schenker som även har fungerat som en kontaktperson genom uppsats- 
processen. Vi har sammanlagt genomfört tre intervjuer. Den första intervjun 
genomfördes per telefon och handlade om vad det var vi skulle undersöka 
varefter vi kunde formulera ett problem utifrån detta. Den andra intervjun 
genomfördes personligen och inleddes med att vår respondent redogjorde för 
allmän information om Schenkers likviditetsplanering varpå vi ställde de 
frågor som vi hade förberett. Den tredje intervjun genomfördes efter att vi 
börjat sammanställa materialet på grund av att vi ville ha vissa 
kompletterande uppgifter.  
 

4.1.2 Verksamhet 
Schenker är ett logistikföretag som erbjuder europeiska landtransporter samt 
sjö- och flygfrakt över hela världen. Schenker AB är Sveriges ledande 
transport- och logistikföretag och bildades i oktober 1998 när BTL Sweden 
och Schenker Transport fördes samman till ett bolag. BTL Sweden bestod av 
de tidigare bolagen Bilspedition Inrikes och Scansped. I Sverige har 
Schenker 4200 medarbetare och totalt 7000 anställda i 400 samverkande 
åkerier. (www.schenker.se) 
 
Schenker har totalt 39 000 anställda i hela världen och omsätter årligen cirka 
8 miljarder euro. Schenker etablerades av Gottfried Schenker i Österrike för 
mer än 130 år sedan och är numera ett företag inom Deutsche Bahn (DB). 
Koncernledningen för Schenker är lokaliserad i Essen i Tyskland. Företaget 
är uppdelat på tre divisioner; Division Landtransporter, Division Flyg- & 
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Sjöfrakt och Division Logistics. Inom Landtransporter är Schenker 
marknadsledande i Sverige. (www.schenker.com)  
 
Göteborgskontoret är huvudkontor för Schenker i Sverige och region North. 
Region North innefattar Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Irland. 
På Göteborgskontoret sitter företagsledning och centrala staber.  
 
Schenkers åkeriverksamhet i Sverige består av 300 fristående åkerier som 
har sina egna företag men som kör i Schenkers namn. Schenker har dock ett 
dotterbolag som heter Schenker Åkeri vilka har cirka 8 % av trafiken i 
Sverige. Resterande andel körs av fristående åkerier som har allt ifrån en bil 
till åkerier med hundratals lastbilar. De åkerierna har dock Schenkers 
logotyp skrivet på lastbilarna. 
 
Schenkers lager i balansräkningen består endast av pallar och utgör en 
väldigt liten del av balansräkningen i stort varför den posten inte analyseras i 
stor utsträckning. 
 

4.1.3 Likviditetsplanering i Schenker 
Följande information har erhållits med hjälp av vår respondent som arbetar 
på Schenker. Schenker ingår som sagt ovan i Deutsche Bahn (DB), som kan 
sägas vara en motsvarighet till svenska SJ, men betydligt större. DB har en 
egen finansavdelning som fungerar som en slags internbank där placeringar 
och upplåning kan göras av bolagen i koncernen. På kort sikt måste 
likviditetsbehovet för dag 2 planeras före klockan 10.00 dag 1, på grund av 
att upplåning eller placering i koncernbanken måste bestämmas.  
 
När det gäller utbetalningar så är de alltid lättare att planera än inbetalningar 
i Schenker. Det är vissa stora utbetalningar som är kända och alltid infaller 
på samma datum: 
 

• 5:e i månaden – transportörer (åkare) 
• 12:e i månaden – moms och skatt 
• 21:e i månaden – transportörer   
• 24:e i månaden – löner 

 
Ovanstående är de datum då betalningarna dras ifrån Schenkers konto och 
det således behövs täckning för betalningarna. Betalningar till olika 
leverantörer görs varje dag, men de flesta infaller på fredagar. Planering 
måste också göras för de betalningar som är i utländsk valuta, så att dessa 
kan terminssäkras. Schenker har som policy att inga spekulationer får göras 
vilket innebär att alla betalningar i utländsk valuta måste terminssäkras. 
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Det svåraste i likviditetsplaneringen är kundinbetalningarna. Inbetalningarna 
är störst i slutet på månaden och varierar mellan 25 – 100 miljoner kronor 
per dag. Planeringen av inbetalningarna sker på så sätt att ett snitt av hur 
stora inbetalningarna vanligtvis är en viss månad tas fram och räknas inte ut 
närmare. Något system där information hämtas från kundreskontran om 
varje dags fakturering finns inte och därför är inte siffrorna exakta, men de 
brukar ändå stämma bra överens med verkligheten. 
 
Det dagliga arbetet med likviditetsplaneringen i Schenker handlar om att 
planera likviditeten per dag. Det krävs en planering för varje dag av hur 
mycket pengar som kommer att gå in och ut ur företaget så att Schenker kan 
låna tillräckligt mycket pengar från internbanken eller placera pengarna där. 
Rapporter skall dock lämnas till DB en gång i kvartalet innehållande 
planering för en tolvmånaders period, månad för månad. De prognoserna 
som är på lite längre sikt bygger på erfarenhet av hur olika månaderna är vad 
gäller omsättning.  
 
Schenker arbetar med ett nyckeltal som de i koncernen kallar DSO; Day 
Sales Outstanding. Det visar hur många dagars försäljning de har utstående i 
kundfordringar i relation till omsättningen. Det beräknas på följande sätt: 
 

 

 

 
 
 

 
Day Sales Outstanding     =       Kundfordringar x 365 dagar 

                        Nettoomsättning 

Figur 8: DSO, nyckeltal i Schenker. Egen bearbetning. 

 
Genom att använda nyckeltalet DSO är det lätt att få en bra överblick över 
hur många dagars kredittid som lämnas i genomsnitt. 
 

4.2 Sammanställning av intervjuer 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för vad som framgick under de 
intervjuer som har genomförts. Vi har valt att dela in informationen i tre 
avsnitt; likviditetsplanering, kundfordringar och utlandsaffärer. Samtliga 
frågor vilka är ställda till vår respondent finns med i uppsatsen som Bilaga 2. 
 

4.2.1 Schenkers likviditetsplanering 
Likviditetsbudgetar upprättas för koncernen kvartalsvis, vilka görs ett år i 
förväg månad för månad. För att ta fram statistik över kunders inbetalningar 
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används kundreskontran, vilket underlättar upprättandet av en budget. 
Budgetarna brukar stämma bra överens med verkligheten. Det som kan 
avvika är dock ifall det är många helgdagar på en månad eller att flera stora 
kunder betalar i början på nästa månad i stället för i slutet på månaden. 
Genom erfarenhet vet de att det sker mycket fakturering i mars. I slutet av 
månaden sker utbetalning av löner till samtliga anställda samt att Schenker 
erhåller inbetalningar från kunder. Om månadsskiftet varit över en helg 
kommer inbetalningen vanligtvis på tisdagen. Den här typen av prognoser är 
viktiga vid upprättandet av budgetar. Vid likviditetsplanering använder 
Schenker sig utav webbaserade datasystem. SAP är företagets vanligaste 
affärssystem, där likviditetsrapporter genomförs varje månad.  
 
Schenker har inte någon betydande likviditetsreserv eftersom de har 
obegränsad tillgång till likvida medel från DB. De har dock en liten reserv i 
SEB på ett par hundra miljoner som Schenker har tillgång till om det skulle 
vara nödvändigt.  
 
Inom koncernen sker varje månad en så kallad ”netting” mellan de olika 
bolagen i koncernen. Där räknas skulder och fordringar sinsemellan av mot 
varandra så att inte pengar skickas fram och tillbaka i koncernen.  
 

4.2.2 Kundfordringar i Schenker 
Vad gäller kundfordringarna i Schenker finns det en ständig påtryckning från 
koncernen att minska kundkreditdagarna. Olika kunder i Schenker har skilda 
villkor där små kunder måste betala inom tio dagar medan de stora kunderna 
nästan alltid betalar på 30 dagar. För små kundföretag används dröjsmåls- 
räntor på försenade betalningar. Då skulder inte betalas skickas det ut två 
kravbrev innan företaget dras till inkasso. De stora kundföretagens 
förseningar skickas dock inte till inkasso. För ett internationellt bolag, som 
Schenker är, framkommer också vilka skillnader det är i rutiner mellan olika 
kulturer. I exempelvis södra Europa, är kredittiderna längre och det är 
omöjligt att få en kund att betala på 30 dagar. För att kontrollera ifall nya 
kunder har några betalningsanmärkningar eller är kreditvärdiga, används ett 
system från creditsafe. 
 
DSO, som används för att beräkna den genomsnittliga kredittiden, kan vara 
missvisande mellan de olika bolagen i Schenker- koncernen. Detta beror på 
att momsen ingår i kundfordringarna, men inte i omsättningen, och att 
momsen skiljer sig åt i olika länder. Därför kan ett bolag i ett land där 
momsen är lägre ha en DSO som ser bättre ut även om den egentligen inte är 
det. 
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4.2.3 Utlandsaffärer i Schenker 
Vid betalningar i utländsk valuta använder Schenker endast terminer som 
instrument för att kurssäkra och inte exempelvis valutaoptioner eller annat. 
Terminskontrakten tecknas med banken när det är sannolikt att affären blir 
av, och 80 % av beloppet terminssäkras och resterande 20 % är osäkrade. 
Schenker begär inte in offerter från olika banker vid terminskontrakt vilket 
helt enkelt beror på att de flesta terminsaffärer görs via DB: s finans- 
avdelning, internbanken.  
 
Schenker använder alltid valutaklausuler i avtalen inom division Flyg- & 
Sjöfrakt eftersom de betalningarna alltid är i dollar. Klausulerna talar i 
avtalet om att ifall en valutaförändring sker på ett visst sätt så blir det ett 
påslag på betalningen. Det är väldigt viktigt att klausulerna är tydliga och 
Schenker har inte haft problem med konflikter på grund av klausulerna.  
 
Vidare använder Schenker sig av valutapositionsuppställningar som är enkelt 
utformade i Excel. Där anges valutaslag, utländsk kurs och svensk kurs. Ett 
exempel på hur en sådan ser ut i Schenker finns i bilaga 3. 
 
Division Flyg- & Sjöfrakt har inga transporter inom Sverige utan 
verksamheten koncentreras till utlandet. Betalningar inom division Flyg- & 
Sjöfrakt till rederier och flygbolag som fakturerar Schenker är alltid i US 
Dollar.  
 
Vilken valuta som Schenker ska fakturera sina kunder i bestäms oftast av 
kunden. Schenker föredrar dock att fakturera i svenska kronor eftersom alla 
löne- och hyreskostnader med mera är i svenska kronor. Det händer ibland 
att en del svenska kunder vill betala sina skulder i euro eller dollar. 
Exempelvis så har Schenker ett avtal med Sony Ericson där Sony Ericson 
betalar i dollar. De allra flesta inbetalningarna i Schenker är dock i svenska 
kronor.  
 
Schenker har olika valutakonton där de kan sätta in pengar i annan valuta. 
Kontot används då Schenker vill balansera fordringar och skulder i samma 
valuta för att slippa växla in varje gång en transaktion sker. En fordring i 
euro kan till exempel matchas mot en skuld i euro som infaller någorlunda 
samtidigt. När det går till på detta sätt så sker ingen terminssäkring eftersom 
valutan inte behöver växlas in. 
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5. Analys 
 
 
Nedan följer en analys baserad på empirin vilken är kopplad till teorin. 
Vi har valt att dela upp analysen enligt huvudrubrikerna från den 
teoretiska referensramen, således; likviditetsplanering, kundfordringar 
samt utlandsaffärer. 
 
 

5.1 Analys av Schenkers likviditetsbudget 
För de flesta företag är det nödvändigt att upprätta en likviditetsbudget för 
att få en bättre översikt över in- och utbetalningar, vilket även Schenker gör. 
Schenker i Göteborg lämnar rapporter till Deutsche Bahn (DB) en gång i 
kvartalet innehållande planering för en tolvmånaders period, månad för 
månad.  De använder sig av rullande budgetar kvartalsvis som bygger på 
erfarenhet, på grund av att det är svårt att förutse förändringar. Detta 
stämmer överens med teorin som talar om att likviditetsbudgeten på lång sikt 
ofta skapas genom att trender, säsonger och erfarenhet analyseras för att 
bygga en budget (Larsson & Hammarlund, 2005). 
 
Enligt Larsson & Hammarlund (2005) underlättas arbetet med likviditets- 
planering genom att upprätta välarbetade och djupgående budgetar, eftersom 
en helhetssyn över företagets flöden då skapas. Om det exempelvis skulle 
ske större utbetalningar under en period än planerat, har företaget tid att ta 
till åtgärder för att uppväga detta. De långsiktiga planeringarna byggs upp 
med hjälp av historik från tidigare betalningsströmmar och prognoser på 
framtida flöden. Då Schenker upprättar långsiktiga likviditetsbudgetar så 
utgår de från tidigare erfarenheter av hur in- och utbetalningar infaller. 
 
Likviditetsplaneringen i Schenker sköts av ekonomiavdelningen och det är 
endast ett fåtal personer som arbetar med likviditetsbudgetar. Enligt 
Karlsson (1996) sägs det att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning i 
arbetet, vilket överensstämmer med Schenkers arbetssätt. 
 
Enligt Larsson & Hammarlund (2005) använder de flesta företag datasystem 
för att upprätta en likviditetsbudget. När Schenker arbetar med 
likviditetsbudget och planering använder de sig av ett webbaserat datasystem 
samt SAP, vilket är ett vanligt förekommande datasystem vid budget och 
planering. Dessa system är enligt Schenker tillräckliga och lämpliga för 
deras behov.  
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Likviditetsrisk finns alltid för företag enligt Karlsson (1996), men eftersom 
Schenker har obegränsad tillgång till likvida medel genom internbanken i 
DB är denna risk inte ett bekymmer för dem. 
 
Enligt Larsson och Hammarlund (2005) krävs det alltid att ett företag har 
reserver av likvida medel för att säkra företagets kortsiktiga betalnings- 
förmåga, men Schenker använder sig inte av någon likviditetsreserv. Detta 
beror på att de har tillgång till företagets internbank i DB- koncernen, där de 
som sagt kan låna obegränsade summor av likvida medel. Dessutom har 
Schenker ett bra samarbete med SEB, där de också kan låna vid behov. 
 
Schenker lägger stor vikt på företagets olika prognoser, och pekar på hur 
viktigt det är att de rapporter som ges månadsvis följs upp och analyseras. 
Det svåraste med en likviditetsbudget och planering är just att hantera 
osäkerheterna i den externa miljön, eftersom osäkerheterna till stor del 
handlar om ren slump och tillfälligheter. Således är det extremt viktigt med 
bra prognoser och rapporter som ger väsentlig information. Karlsson (1996) 
belyser hur viktiga rapporterna är för ledningen, vilka måste tillhandahålla 
korrekta uppgifter om företagets likviditet för att ledningen ska kunna fatta 
riktiga beslut. För att kunna ta fram en bra och strukturerad budget är det 
viktigt att bestämma hur ofta rapporteringen ska ske, vilket ledningen på 
Schenker har gjort. 
 
Ekonomiavdelningen i Schenker arbetar mycket med att finna regelbundna 
mönster i betalningsflödena, såsom trender, säsong, samt speciella dagar 
eller datum då många betalningar sker. Tack vare erfarenheter, tidigare 
analyser samt prognoser vet den ansvarige i Schenker att det sker mycket 
fakturering i mars samt att de får in mycket pengar från kunder i början av 
månaden, och oftast på tisdagar. Enligt teorin så arbetar de flesta företag på 
det här sättet. Genom att hitta regelbundna mönster och påverkande faktorer 
såsom säsong, trender, konjunkturcykler och så vidare kan säkerheten i 
besluten och budgeterna ökas. (Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Enligt Larsson & Hammarlund (2005) bör företag göra en kortsiktig 
likviditetsplanering för att se till att det dag för dag finns tillräckligt mycket 
likvida medel på företagets transaktionskonton. I Schenker görs dagligen 
planering av likviditeten för att se till att tillräckligt mycket pengar kan lånas 
eller placeras i internbanken 
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5.2 Analys av Schenkers kundfordringar 
Kundfordringar utgör en betydande del av företagets rörelsekapital och 
därmed dess bundna kapital. Inbetalningar från kunder påverkar företagets 
likviditet i stor utsträckning vilket således pekar på betydelsen av att företag 
använder effektiva interna rutiner vid inbetalningsprocessen. (Larsson & 
Hammarlund, 2005)  
 
Schenker arbetar efter väl genomtänkta rutiner gällande företagets 
kundfordringar. De ställer höga krav på att kunden betalar inom utsatt tid. 
Dock framgick under intervjun att det finns en skillnad mellan små och stora 
kunder. Små kunder har vanligen en kredittid på 10 dagar medan de stora, 
etablerade, kunderna har 30 dagar lång kredittid. I Schenkers fall genererar 
de stora kunderna störst inbetalningar till företaget, och därför innehar de en 
mer betydelsefull roll jämfört med de mindre kunderna som inbringar 
småslantar i jämförelse med de stora kunderna. Vidare betonar även 
Schenker att kundens kultur och värderingar spelar stor roll gällande dess 
betalningsrutiner. Exempelvis är det i stort sett omöjligt att få en kund från 
södra Europa att betala inom 90 dagar, vilket dock är allmänt accepterat av 
Schenker samt övriga omvärlden.  
 
Att företag försöker korta sina kredittider är ett allt vanligare fenomen enligt 
studier av Larsson och Hammarlund, (2005). Anledningen bakom 
företeelsen är att företaget vill minska kapitalbindningen. Ju större det 
fakturerade beloppet är desto mer frigjort kapital, det vill säga likvida medel, 
tillhandahålls av företaget. Det är heller inte ovanligt att företag använder 
olika betalningsvillkor beroende på kundgrupp i syfte att tillfredställa 
samtliga kunder samt inneha en så effektiv inbetalningsprocess som möjligt. 
(Larsson & Hammarlund, 2005) 
 
Att företag arbetar efter specifika kravrutiner vid sena betalningar är viktigt 
för att effektivisera inbetalningsprocessen. Även i detta fall gäller att olika 
kunder kan ha skilda betalningskrav (Larsson & Hammarlund, 2005). Under 
intervjun framgick bland annat att stora kunder, såsom Volvo, aldrig skickas 
till inkasso vid sena betalningar medan de små kunderna följer specifika 
kravrutiner vilka sker per automatik. Först skickas två kravbrev inom snar 
tid ut till kunden och därefter förs ärendet vidare till inkasso. Om kunden 
ändå inte betalar straffas denne med en betalningsanmärkning. Kunder som 
innehar betalningsanmärkningar är exempel på uppgifter som företag kan 
köpa från kreditupplysningsföretag (Larsson & Hammarlund, 2005). För att 
kontrollera nya kunder använder Schenker ett speciellt datasystem vid namn 
Creditsafe, vilket anger kunders eventuella betalningsanmärkningar. 
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För att ta fram allmän information och statistik över företagets kunder 
använder Schenker deras kundreskontra som hjälp. Enligt Larsson och 
Hammarlund, (2005), utgör kundreskontran det viktigaste redskapet för att 
analysera kunders betalningsvanor. Företaget kan bland annat undersöka när 
en kundfordring förfaller till betalning eller hur stor omsättningen är för en 
specifik kund.  
 
Trots att Schenker är ett tjänsteföretag följer de inte den teoretiska fakta som 
pekar på att faktureringen ofta släpar efter inom tjänsteproducerande företag. 
Larsson och Hammarlund (2005) menar att leveranser av tjänster ofta 
sträcker sig över långa tidsperioder vilka således försenar företagets 
inbetalningar. Schenker använder dock noggrant utformade rutiner för 
företagets samtliga kunder vilka påskyndar inbetalningsprocessen. De 
levererar även sina tjänster inom en relativt kort tidsperiod vilket således inte 
påverkar faktureringen.      
 

5.3 Analys av utlandsaffärer i Schenker 
För alla företag som bedriver utrikeshandel är affärsriskerna stora rörande 
valutan. Det är alltid en god idé för företag att begränsa valutariskerna så 
långt det går. (Blomstrand & Källström, 1991). I Schenker finns en policy att 
inga spekulationer får göras och därför terminssäkras alla transaktioner i 
utländsk valuta.  
 
En valutatermin är ett avtal om att köpa eller sälja en valuta vid en bestämd 
tidpunkt i framtiden. När avtalet ingås bestäms den kurs och det belopp som 
affären gäller. (Wramsby & Österlund, 2005). Schenker tecknar ett termins- 
kontrakt med banken när det är sannolikt att affären blir av. Valutaoptioner 
liknar terminsaffärer men skiljer sig från dem genom att den inte är en 
skyldighet utan endast en rättighet att köpa eller sälja valuta på en bestämd 
dag i framtiden. (Grath, 1999). Schenker använder sig dock inte av valuta- 
optioner, vilket kunde ha varit en fördel i de fall då affären trots allt inte blir 
av. De flesta terminsaffärer som Schenker gör tecknas med dess internbank i 
Deutsche Bahn där de får bästa möjliga avtal. 
 
Valutaexponering kan behandlas på tre olika sätt; maximal kurssäkring, 
selektiv kurssäkring eller att inte täcka valutariskerna alls. (Grath, 1999). 
Schenker använder sig av maximal kurssäkring på så sätt att de enligt policy 
terminssäkrar alla transaktioner som överstiger 500 000 euro. Samtidigt så 
säkras endast 80 % av transaktionerna och de resterande 20 % är osäkrade, 
vilket tyder på en lite mer selektiv kurssäkring. Selektiv kurssäkring innebär 
att det lämnas ett visst utrymme för att utnyttja förväntade valutakurs- 
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förändringar. Små och mindre betydande belopp säkras inte heller i 
Schenker, vilket också karaktäriserar selektiv kurssäkring.  
 
Det finns tre olika möjligheter då företag ska välja vilken valuta som ska 
användas vid utlandsaffärer, exportörens eller importörens egen valuta, 
motpartens valuta eller en tredjehandsvaluta. Det bästa sättet att täcka hela 
risken är att få betalt eller betala i den egna valutan. (Grath, 1999). I 
Schenker föredrar de självklart att få betalt i svenska kronor av sina kunder, 
vilket också är det som är vanligast förekommande. Det finns dock en del 
kunder i utlandet som vill betala i annan valuta och även svenska kunder 
som föredrar att betala i till exempel euro. Detta beror sannolikt på att de 
kunderna har inbetalningar i den valutan som de vill matcha med ut- 
betalningarna.  
 
Det är ibland möjligt för företag själva att påverka sin valutaposition. Detta 
gäller om företaget både har inkommande inbetalningar och utgående 
utbetalningar i samma valuta. Det är då möjligt att balansera fordringar och 
skulder i samma valuta och låta dem ta ut varandra. (Larsson, 2000). I 
Schenker går det till så att det undersöks om in- och utbetalningar i samma 
valuta tidsmässigt ligger ungefär samtidigt. Om det då finns fordringar i 
exempelvis dollar så tas inbetalningen in på ett dollarkonto som Schenker 
har, och kan sedan användas för att betala en skuld i dollar. Nettot på 
dollarkontot växlas sedan in när den periodens affärer är betalda. 
 
När företag i olika länder gör upp affärer sinsemellan tas ibland 
valutaklausuler med i avtalet för att begränsa kursriskerna. Klausulen kan 
tala om vad som ska ske om en kursförändring sker efter kontrakts- 
skrivningen. (Larsson & Hammarlund, 2005). Inom Division Flyg- & 
Sjöfrakt så sker faktureringen i dollar och där har Schenker alltid 
valutaklausuler i avtalen för att begränsa riskerna. I klausulen står det att ifall 
en valutaförändring sker på ett visst sätt blir det ett påslag på betalningen. 
Enligt Grath (1999) är det väldigt viktigt att klausulerna är väl genom- 
arbetade, annars kan tvister lätt uppstå då en av parterna vill utnyttja 
klausulerna. Grath anser även att klausulerna kan bli väldigt omfattande och 
krångliga om de inte begränsas till absoluta siffror där det fastställs vad som 
ska gälla. Enligt vår respondent har Schenker dock aldrig haft några sådana 
problem med valutaklausulerna i avtalen, men han anser också att det är 
viktigt att de är tydliga, vilket de i Schenker uppenbarligen är. 
 
När ett företag sammanställer sina valutatransaktioner med olika poster i ett 
formulär kallas det att bestämma valutapositionen. Valutapositions- 
uppställningar ger en bra och överskådlig bild av valutaflödet i framtiden 
vilken gör det lättare att ta beslut om lämpliga åtgärder för att täcka 
valutarisker. (Grath, 1999). Schenker använder sig av enkelt utformade 
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valutapositionsuppställningar som används för att få en bra bild över vilka 
poster som bör täckas. En sådan uppställning gör även att de kan se vilka 
transaktioner som kan balanseras mot andra transaktioner och vilka som ska 
terminssäkras. Ett exempel på en valutapositionsuppställning som Schenker 
använder finns i Bilaga 3. 
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6. Slutdiskussion 
 
 
Som avslutande del på vår studie presenteras enligt nedan de 
slutsatser som vi har kommit fram till då vi har besvarat våra 
forskningsfrågor. Vi redogör även på förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet samt våra egna reflektioner till uppsatsprocessen i sin helhet.    
 
 

6.1 Slutsatser   
Syftet med denna studie var att beskriva hur Schenker genomför sin 
likviditetsplanering samt om det finns förbättringsmöjligheter. Nedan dras 
slutsatser till de forskningsfrågor som vi har formulerat.  
 
Hur genomför Schenker sin likviditetsplanering idag? 
 
Då vår studie har ett deskriptivt syfte besvarar vi här inte vår huvudfråga, 
från de frågeställningar som vi har formulerat, eftersom studien i sin helhet 
grundar sig på denna. 
 
Vilken effekt har utlandsaffärer på likviditetsplaneringen i Schenker? 
 
Vi kan dra slutsatsen att utlandsaffärerna påverkar likviditetsplaneringen i 
Schenker precis som de affärer som sker inom Sverige. I de fall då en kund 
betalar sin skuld till Schenker för sent och i början på nästa månad istället 
för i slutet av månaden kan differenser uppstå i planeringen. Skillnaden vid 
utlandsaffärer är att det blir en större problematik eftersom terminskontraktet 
måste lösas ut. Har då inte betalningen inkommit till Schenker så är inte 
valutakursen densamma som det planerades för när betalningen väl växlas 
in. 
 
Ur analysen kan vi även dra slutsatsen att Schenker till viss del använder sig 
av selektiv kurssäkring då de endast terminssäkrar 80 % av utlands- 
transaktionerna. Att resterande 20 % är osäkrade kan vara ett bra val ur 
affärssynpunkt då det finns chanser att göra kursvinster. Det påverkar dock 
likviditetsplaneringen negativt eftersom det är svårt att planera hur stor 
inbetalningen blir av de 20 % som inte terminssäkras. Dock kan vi 
konstatera att in- och utbetalningar i likviditetsplaneringen anges i miljontals 
kronor, varför de differenser i valutakurserna som uppstår kanske inte 
påverkar planeringen nämnvärt. 
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Vidare kan vi fastställa att Schenker även skulle kunna undersöka om det 
finns möjligheter att påverka valutapositionen genom att matcha in- och 
utbetalningar i samma valuta så långt det är möjligt. Kunderna som Schenker 
har väljer vilken valuta de vill betala sina skulder i, och om de inte vill betala 
i svenska kronor så accepteras det. Då skulle Schenker kunna påverka de 
skulder de själva har till leverantörer och så långt det är möjligt välja att 
betala i den valuta där det förekommer stora inbetalningar. 
 
På vilket sätt kan Schenker underlätta planeringen av sina kund-
inbetalningar? 
 
De slutsatser vi kan dra från empirin angående kundernas betalningsvanor är 
att det givetvis är positivt ifall kredittiderna förkortas rent affärsmässigt. När 
det gäller likviditetsplaneringen har det dock inte lika stor betydelse för 
Schenker så länge de vet vilken tid kunderna brukar ta på sig innan de 
betalar skulderna.  
 
Vidare kan vi säga att Schenker i sin helhet har väl fungerande betalnings-
villkor och kravrutiner anpassade efter kundens storlek samt betydelse för 
företaget. De kunder som är mest lönsamma behandlas därefter medan små 
kunder har högre press på att prestera och betala i tid. 
 
För att effektivisera planeringen av inbetalningarna skulle Schenker kunna 
stämma av mot kundreskontran exakt vilken dag som varje kunds 
inbetalning beräknas komma. På så sätt skulle planeringen bli mer exakt 
samt att Schenker får bättre överseende över kundfordringarna. 
 
Vilka möjligheter finns  att förbättra likviditetsplaneringen? 
 
Vi kan till en början konstatera att likviditetsplaneringen i Schenker fungerar 
väl och de anser inte själva att de har några större problem. Detta beror till 
stor del på att Schenker har obegränsad tillgång till likvida medel via intern- 
banken i Deutsche Bahn (DB). Dock är det viktigt att Schenker genomför en 
likviditetsplanering som överensstämmer med verkligheten eftersom DB 
dagligen behöver veta likviditetsbehovet i Schenker North. 
 
Övergripande slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan vi fastslå att Schenker överlag har en väl 
fungerande likviditetsplanering. Vi frågar oss dock om det skulle underlätta 
likviditetsplaneringen ifall Schenker terminssäkrade 100 % av 
transaktionerna i utländsk valuta. Vi undrar även om kundreskontran skulle 
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kunna användas som ett verktyg för att göra planeringen av inbetalningarna 
effektivare. 
 

6.2 Reflektioner kring processen 
Vid påbörjandet av uppsatsprocessen delade vi inom gruppen uppfattningen 
om att likviditetsplanering var en svår process inom företag som inte alltid 
stämde väl överens med verkligheten. Vi visste sedan tidigare att på stora 
företag arbetar särskild personal med den här typen av problematik och att ju 
större ett företag är desto mer flöden skall tas med i den likvida beräkningen. 
Vidare hade vi uppfattningen att problematiken kring detta ämne var ännu 
större inom en stor koncern som Schenker, där de har många olika kunder 
med olika kreditvillkor. Allteftersom arbetet med uppsatsen har fortskridit 
har vi genom vår empiriska undersökning dock kommit till insikt om att 
planeringen av likviditeten i en internationell koncern, som Schenker är, 
fungerar väl och att arbetet med denna inte är så komplicerat trots allt.  
 
Under våra år av studier inom företagsekonomi har begreppet likviditets- 
planering berörts lätt, men aldrig djupgående, vilket medförde att vi till en 
början inte visste exakt vilka teorier vi kunde stödja vår forskning på.  
 
Vi ville studera ämnet likviditetsplanering, då detta är en viktig del hos 
företag. Det har varit lärorikt och inspirerande att ha arbetat med denna 
studie, och den lärdom vi har erhållit under studiens gång kommer vi att ha 
nytta av i framtiden. Vårt arbete med uppsatsen har underlättats markant 
genom att vi har haft hela tiden en regelbunden dialog med en kontaktperson 
på Schenker, som har varit till stor hjälp. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats utgör en grund för fortsatt forskning. Då vi endast har 
undersökt ett företag är en idé till fördjupade studier att göra en jämförelse 
med ytterligare ett eller två företag i samma bransch som Schenker, till 
exempel DHL och Maersk. Eftersom företagen befinner sig i samma bransch 
har de liknande tillgångar och organisation och därför skulle en jämförelse 
av likviditetsplaneringen vara av intresse.  
 
Att jämföra med ett företag i en annan bransch skulle försvåra studien 
eftersom det andra företaget förmodligen har en stor andel bundet kapital i 
lagret som påverkar likviditetsplaneringen. 
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7.3 Intervjuer 
 
Personlig intervju med controllern på Schenker: 

• 2007-01-17 
• 2007-04-25 
• 2007-05-03 
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Bilaga 1. Exempel på likviditetsbudget 
 
 Period                      April                              Juni            Juli       Aug        

 V 1   V 2       

Inbetalningar ---     --- --- 

Kassa ---  --- --- --- --- 

Bankkonto       --- --- 

Likvida placeringar       --- --- 

Ingående likvida medel       --- --- 

Försäljning, köpta/  
tillverkade produkter 

          

Försäljning, egna tjänster           

Ränteinbetalningar           

Summa 
inbetalningar 

       --- --- 

Utbetalningar           

Inköp, produkter till 
försäljning/materiel 

          

Inköpta tjänster           

Löner           

Övriga löner           

Källskatter           

Sociala avgifter           

Investeringar           

Amorteringar           

Räntekostnader           

Summa 
utbetalningar 

        --- 

Kvar till nästa månad         --- 

 
 Likviditetsbudget (Anpassad efter Karlsson, 1996) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjufrågor till Schenker AB 
 
Likviditetsbudget 

• När ni upprättar en likviditetsbudget - hur förbereder ni arbetet 
innan?  

o Vilka rapporter och prognoser används? 
o Vilket datasystem använder ni er utav? 
o Hur ofta upprättar ni en likviditetsbudget?  

• Hur går ni tillväga när ni ska beräkna hur stor likviditetsreserv som 
behövs? Är det några perioder där ni behöver extra stor reserv?  

• Vilka andra åtgärder finns vid likviditetsbrist? 
• Vad är svårast att analysera inbetalningar eller utbetalningar? Var 

ligger störst fokus på vid en likviditetsbudget? 
 
Valutahandel 

• Används valutapositionsuppställning inför utlandsaffärer? 
o Vilka poster tas med? 

• Vilka jämförelser görs mellan olika metoder som kan användas för 
att minska valutariskerna? 

• Används kursklausuler i avtal? 
• Används någon annan metod än terminsavtal för att minska 

valutariskerna? 
• I vilket skede i affären tecknas ett terminskontrakt med banken? 
• Begär ni in offerter från olika banker angående terminskurser? 
• Division flyg & sjö – är det endast utlandsaffärer eller även inom 

Sverige?  
• Vilken valuta fakturerar ni i?  
• Balanseras skulder och fordringar i samma valuta mot varandra? 
 

Kundfordringar 
• Hur väl utnyttjar ni er kundreskontra för att påverka era 

inbetalningar? 
• Använder ni olika betalningsvillkor för olika kundgrupper? 

o Tar ni hänsyn till om kunderna är små eller stora företag? 
o Har kundens nationalitet eller företagskultur betydelse? 

• Använder ni analysmodeller, såsom nyckeltal, för att beräkna 
exempelvis kundens genomsnittliga kredittid? 

• Vilka kravrutiner utnyttjar ni?  
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Likviditetsplanering – en fallstudie av Schenker AB 
 

Bilaga 3. Valutapositionsuppställning i Schenker 
 
Exempel i danska kronor: 
 
 DKK 2007-03-26   
     
     
Netting april    
Lev -4 987 390    
Kund 558 573    
Terminer 3 750 000 Vi köper ytterligare 700'  
Summa -678 817    
     
Extern exponering    
Lev -881 113    
Kund 139 679    
Terminer 1 000 000    
Summa 258 567    
     
Total exponering    
Bankkonto 380 872    
Netting -678 817    
Extern 258 567    
Summa -39 378    
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