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En god likviditet med jämt flöde behövs alltid såsom vid uppstart av 

företag eller vid tillväxt och utveckling av företaget.

Planera, ligga steget före samt effektivisera. Att ha koll på kundavtal och 

leverantörsvillkor, att budgetera och att göra en genomlysning av 

eventuella risker är viktigt för att säkra ett tryggt kassaflöde i företaget. 

Låter det jobbigt och tråkigt? Det behöver det inte vara, utan istället kan 

det vara spännande och kännas tryggt att ha koll på företagets 

pengaflöden!
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Ett tryggt och kontrollerat kassaflöde är viktigt för alla 

storlekar av företag och det spelar ingen roll i vilket 

skede företaget är i, utan alla företag mår bra av en 

stabil kapitaleffekt. 

Läs NORIANs rekommendationer på vad ni kan göra för att trygga 

och öka likviditeten.
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Förståelse, ägandeskap och delaktighet är viktigt för att bygga 

denna kultur i företaget men få att nå dit så finns det verktyg att 

använda såsom policy. En krav- och kreditpolicy inom företaget 

är A och O! Policyn beskriver vilka villkor och regler som gäller 

inom företaget kring de ekonomiska relationerna till kunderna.

Det skall vara tydligt för alla anställda som är i kontakt med 

kunderna om hur de skall utrycka sig och agera. 

Skickar ni kundfakturor till vilken kund som helst eller 

säkerställer ni först med att kontrollera ”rating” på nya kunder? 

Vet alla inom företaget vilka betalningsvillkor som gäller till 

kunderna och vilken kravprocess ni har när en kund inte 

betalar – skickar ni en eller två påminnelser och när går 

påminnelser iväg till kund? Faktureras dröjsmålsränta och 

påminnelseavgift till kunder som inte betalat i tid?

NORIANs rekommendation är att om ni saknar en policy så 

sammanställ en snarast och förmedla ut vad som gäller i 

verksamheten! Följ därefter upp så att verksamheten har tagit 

tills sig policyn. 

Har ni redan en policy - säkerställ att den är uppdaterat och 

att den efterföljs!

Policy-
Hur skapar företaget en kassaflödesorienterad 

kultur?
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Kundavtalens villkor -
I tuffa tider har företag inte råd med kunder 

som inte betalar i tid eller med onödiga 

kundförluster! 

I era kundavtal skall det tydligt fastställas vilka villkor som 

gäller både för utförande, leverans och fakturering av 

vara/tjänst. Denna tydlighet innebär att båda parter är 

införstådda med överenskommelsen och ni undviker 

onödiga missförstånd som kan påverka både samarbetet 

och likviditeten negativt.

Har ni koll på era kundavtal och betalningsvillkor?

Många företag klagar på att de sitter fast i gamla avtal. Det 

kan dock vara värt tiden att gå genom gamla avtal och ge 

sig in i en omförhandling. Många kunder har förståelse för 

att gamla avtal behöver uppdateras och följa utvecklingens 

framfart såsom teknikens framsteg inom automatisering 

och robotisering. 

Finns det möjlighet att ge kunder något erbjudande såsom 

en rabatt vid betalning innan förfallodagen? Detta skulle in-

nebära att er kund sparar pengar och sänker sina kostnader 

vilket kan kännas lockande för många. 
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Gör trygga affärer

Gällande nya kunder bör ni säkerställa att 

ni har en fungerade process för översyn av 

kundens ”rating”. Vilken nivå accepterar ni 

för att skicka kundfakturor?

Glöm inte heller att era nuvarande kunder 

kan få problem med sin likviditet vilket 

även påverkar deras ”rating”. Med kredit-

bevakning följer ni löpande hur den likvida 

situationen ser ut för alla era kunder och 

därmed säkrar ni ert företags kommande 

inbetalningar. Skulle er kunds kredit-

värdighet försämras bör ni kontakta 

kunden för att diskutera era betalnings-

villkor, men om en kunds kreditupplysning 

istället påvisar en positiv utveckling kan det 

istället innebära en möjlig merförsäljning 

för ert företag.

Viktigt är också att det i policyn tydligt 

framgår vilken lägsta kreditvärdighet en 

kund kan inneha för att ni skall godkänna 

fakturering. Om kunden ligger under en 

viss nivå bör företaget överväga att 

istället kräva förskott och riktlinjer 

gällande detta skall även finnas 

dokumenterat i policyn.

Indexhöjning

Att glömma indexhöjning är tyvärr alltför 

vanligt förekommande!

Hos många företag sker indexhöjningen 

olika månader beroende på respektive 

kundavtal startdatum och detta medför 

att själv höjningen kan glömmas bort. Har 

ni idag ett system som håller reda på era 

kundavtal och när indexjusteringar skall 

ske? Om inte, säkerställ att någon på före-

taget är ansvarig för att se till att indexhöj-

ning sker enligt avtal. 

I kundavtalet skall det finnas en paragraf 

gällande när indexhöjning skall ske och hur 

höjningen skall beräknas.



Fakturera ofta och korrekt-
Var snabbfotat och låt inte fakturerings-

underlag bli liggande på ett bord utan se 

till att kundfakturorna går iväg så fort 

arbete utförts.  

Den optimala faktureringsprocessen är 

den som går av ”sig själv”. Hur fungerar 

den i ert företag idag? Hur lång tid tar det 

från det att kunden har fått sin vara/tjänst 

till dess att kunden har erhållit fakturan?

Delkreditera

Skippa synsättet ”gör om gör rätt” för det 

kostar kassaflöde! 

Säkerställ att fakturaadress är korrekt innan 

faktura går iväg. Det är slöseri med dagar 

och påverkar företagets likviditet negativt 

om fakturan återsänds till företaget för att 

därefter korrigeras med ny faktura. 

Dåliga faktureringsrutiner kan leda till sena inbetalningar och 

försämrat kassaflöde. 
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Om en del av fakturan är felaktig och skall 

kreditera, välj att 

delkreditera fakturan istället för att kredi-

tera hela fakturan för att därefter skicka en 

ny. Med en delkreditering gäller fortfaran-

de ursprungsfakturans betalningsvillkor 

med dess förfallodatum.

Vid större projekt är det viktigt att avtala 

om hur fakturering skall ske, såsom A con-

to fakturering.
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Skall ni skicka påminnelse eller föredrar ni att först 

ringa kunder som inte betalat sin faktura enligt 

betalningsvillkoren? Väljer ni att skicka påminnelse, 

hur många skall skickas? Det finns inga formella krav 

på att påminnelse måste skickas ut innan faktura 

sänds till inkasso. I enlighet med god inkassosed bör 

dock en påminnelse skickas till kund så att kund har 

möjlighet att agera innan fakturan skickas till inkasso. 

Vissa företag väljer att till och med skicka två 

påminnelser innan kravet går vidare till 

inkassobolaget.

Hur ert företag skall agera vid krav till kund är ett 

viktigt beslut eftersom det kan påverkar relationen 

till era kunder. Hur ni vill att era medarbetare 

skall agera gällande kravhantering skall finnas tydligt 

dokumenterat i policyn.

Har ert företag möjlighet att vara lyhörd för kunder 

som kortsiktigt befinner sig i betalningssvårighet? 

Kan betalningen delas upp på ett par månader? 

Detta kan säkra att ni får betalt och att er kund 

Pengar på banken-
Att ert företag är snabba på att fakturera innebär inte att pengarna kommer att komma 

som ett brev på posten utan håll koll på kundfordringarna och se till att följa er policy om 

hur kravprocessen skall gå till. 

upplever än starkare lojalitet till att stanna länge hos 

er samt även rekommenderar er till andra företag. 

Tänkvärt är dock att kundvård och goda relationer är 

viktigt men kom dock ihåg att om kund-

inbetalningarna uteblir finns det risk att ert företag 

inte överlever i längden.

Sälj fakturorna

Ytterligare en möjlighet till förbättrat kassaflöde är 

att sälja företagets fakturor till ett finansbolag. När ett 

företag säljer fakturorna får de betalt på dagen och 

förbättrar därmed likviditeten omgående. 

Det finns många leverantörer som säljer denna tjänst 

numera och kostnaden är inte speciellt hög utan 

företaget behåller runt 98 % av fakturans värde.

Företaget kan även låta finansbolaget ta över 

kreditrisken men glöm då inte att ta kund-

relationen i beaktan innan beslut!
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Gott samarbete med 
era leverantörer

-
Får era anställda beställa från vilken leverantör 

som helst eller har ni avtalsleverantörer som 

skall användas? Vem avtalar nya leverantörer och 

säkerställer betalningsvillkoren? 

Spreta inte för mycket mellan olika leverantörer utan hitta 

några få och bra samarbetspartner som ger ökad volym 

vilket gör det lättare för er att förhandla ett bra pris samt 

fördelaktiga betalningsvillkor. Gällande tjänster som är extra 

hårt konkurrensutsatta, såsom kontorsstädning, mobil-

kostnader etc bör flera offerter tas in för att värderas innan 

förhandling med utvald part påbörjas.

Ett företag måste ha en god kostnadskontroll! Att spara kan 

de flesta företag göra vilket ofta sker med kostnadsstopp 

under höstarna men varför inte istället fokusera på er 

förmåga och vilja att förhandla om alla avtal. En viktig faktor 

att tänka på är att hitta en samarbetspartner som matchar 

era behov, dvs behöver ni en Volvo så finns det ingen 

anledning att betala för en Ferrari.



9

Koll på kommande utbetalningar

Det är viktigt att ha kontroll på kommande utbetalningar. Se till 

att snabbt få in leverantörsfakturorna i er leverantörsreskontra 

för en verklig överblick av när kommande utbetalningar måste 

ske. 

Ibland kan det även hända att en leverantör inte har 

uppdaterat sitt register och att deras fakturor går iväg med 

sämre betalningsvillkor än vad ni avtalat tillsammans. Hur 

fungerar er leverantörsreskontra? Går det att låta leverantörs-

registret styra med korrekta avtalade villkor istället för att hämta 

betalningsvillkor från de ankommande leverantörsfakturorna? 

Med den hanteringen säkrar ni att utbetalningarna följer 

avtalade betalningsvillkor.

Lägsta belopp vid inköp

Har ni idag en beloppsgräns för när de anställda skall hantera 

ett inköp som utlägg eller begära en leverantörsfaktura? 

Företag gör olika, dock är det bra att ha tydliga riktlinjer över 

vad som gäller i ert företag. 
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Då penningbrist kan stjälpa hela företaget, även om företaget 

är lönsamt, måste företaget ha en bra kassaflödeskultur där 

en likviditetsbudget eller kassaflödesanalys visar om ert 

företags inbetalningar kommer att räcka för att täcka 

utbetalningarna. 

Har ert företag lån med höga amorteringar och/eller hög 

ränta? Konkurrensutsätt era villkor med andra banker och 

kontakta därefter er bankkontakt för att inleda en dialog om 

era lånevillkor. 

Likviditetsbudget-
Även om ert företag levererar positiva siffror så 

behöver det inte innebära att likviditeten är bra.
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Ökad trovärdighet

Oavsett om företaget är stort, mellanstort eller litet är likviditets-

budgeten viktig. Med likviditetsbudgeten ökar er trygghet och 

riskerna med betalningsproblem minskar. Företag med en god 

kontroll på sin likviditet har en ökad trovärdighet på marknaden. 

Att tänka på

För att lyckas med en kvalitativ likviditetsbudget måste ni förstå 

verksamhetens kapitalbehov och vad som påverkar likviditeten. 

Hur ofta en likviditetsbudget skall göras är beroende av storlek 

på företaget men vi rekommenderar att det sker kontinuerligt. 

Uppföljning av likviditetsbudgeten sker med en kassaflödesanalys 

och det bör ske på månadsbasis för att kunna följa utvecklingen 

och för att kunna använda den som ett styrmedel. Identifiera även 

gärna nyckeltal som är extra viktiga i er bransch och som ni önskar 

följa för effektiv och optimal styrning.

Företag kan snabbt ”gå under” på grund av penningbrist och 

därför måste ni ha kontroll!



Identifiera riskerna-
Står ert företag inför en tuff tid med 

lågkonjunktur eller finns det andra risker som 

påverkar er likviditet såsom tredje parts 

vara/tjänst till er?

Det är viktigt att även följa utvecklingen av era 

leverantörers branscher då de kan påverka er indirekt. 

Har ni koll på framtida behov, konjunkturer samt trender? 

Hur ser utvecklingen av er verksamhet ut? Prissättning? 

Automatisering? Behövs framtida investeringar? 

Har ni många ”mindre” kunder eller få stora? Vad händer om 

någon av de stora får problem eller lämnar ert samarbete? 

Hur kan ni fördela riskerna?
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Det finns hjälp

Ser ni att ni har utmaningar med att internt lyckas optimera 

flöden för att säkra era kundinbetalningar? Upplever ni att 

det under semesterperioder är en utmaning att ha koll på 

kassaflödet? Har ni koll på att er policy följs?

Det finns hjälp.  Med en outsourcingpartner kan ni få hjälp 

att sätta upp policy och riktlinjer. Er partner stöttar 

därefter verksamheten med att arbeta efter policy och 

ramverk vilket bidrar till ett stabilt kassaflöde och en bättre 

likviditet!

Planera framåt-
Uttrycket ” Att planera, är att föra in framtiden i 

nuet så att du kan göra något åt den” är viktigt 

även för företag i tillväxt och med ambition att 

utvecklas.

Säkerställ att ni har likviditet för den tillväxt samt utveckling 

ni planerar för och säkerställ de åtgärder som måste måste 

genomföras.
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Sammanfattning av vad ni kan göra för att 
säkra en trygg likviditet i ert företag:

Säkerställ att ni har en aktuell policy som innehåller 

riktlinjer gällande betalningsvillkor och kravhantering 

samt att den efterlevs

Se över gamla kundavtal samt möjlighet till 

omförhandling

Låt inte fakturaunderlag bli liggande utan se till att 

det omgående skapas fakturor som skickas 

elektroniskt till kund

Hitta en bra balans mellan kundvård och 

kravhantering

Stora inköpsvolymer hos leverantörer ger bra 

förhandlingsläge gällande pris – så satsa på 

avtalsleverantörer

Ha koll på er, era kunders och era leverantörers 

branscher – var finns riskerna och möjligheterna?

Gör en likviditetsbudget, både för att klara av närtid 

men även för att kunna planera för en säker tillväxt



Smart, Smooth & Safe

+46 854 66 1000
KONTAKTA OSS!

info@norian.se

Ekonomi och 
lönetjänster från 
350kr/h


