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Sammanfattning
Varje kreditaffär innebär en risk för företag. Det diskuteras mycket inom företag att 
de måste öka sina försäljningssiffror för att gå med vinst, men vi anser att det är lika 
viktigt att få betalt för kundfordringarna. Annars överlever inte företaget i längden. 
Därför grundar sig vår rapport på hur företagen kan värdera och hantera sina 
kundfordringar för att kundförluster skall minimeras. I teoridelen tas det upp vad en 
kundfordran är och vilka metoder det finns för att få kunderna att betala. När risken 
till en kundförlust existerar måste företag skriva ned kundfordringen. Vid en 
nedskrivning måste en värdering göras med det belopp som kan antas vara osäkert. 
Kundfordringar kan värderas på tre olika sätt. Huvudregeln är att en individuell 
bedömning i första hand skall tillämpas. I undantagsfall kan en kollektiv bedömning 
av kundfordringarna vara bruklig. Den tredje värderingsmetoden kallas 
schablontrappan och är en kombination av de två tidigare. Vid hantering av 
kundfordringar finns det olika metoder att använda sig av för att säkerställa en bra 
affär. Främst bör det utföras en kreditbedömning av kunden när ett avtal skall slutas. 
Det är även vanligt att använda sig av en kreditlimit till sina kunder, vars uppgift är att 
minska en eventuell kundförlust vid utebliven betalning. Företaget kan också använda 
sig av factoring, vilket betyder att kundfordringarna säljs respektive belånas till ett 
externt företag som sedan sköter indrivningen. För att få en verkligare bild av hur 
hanteringen och värderingen används ute i näringslivet, har en kvalitativ 
undersökning tillämpats med intervjuer av företag. Vidare har en revisor tillfrågats för 
att kunna nyttja hans kunskaper och allmänna syn på kundfordringar och dess 
förluster. 

Syftet med rapporten var även att få svar på om kundförluster är ett problem bland 
företag. Via dessa intervjuer har det framkommit att det inte råder något stort 
problem, dels genom företagens interna hantering men också att vi i dag lever i en 
högkonjunktur. Företagens förståelse för kundförlusternas påverkan på resultatet får 
anses som bra, vilket gör att de arbetar hårt för att minimera dem. Samtidigt hjälper 
högkonjunkturen alla företag till en bättre likviditet. Detta leder till att de lättare kan 
betala sina skulder. 
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Summary
Initially one could say that every credit involves a risk for a company. Usually the 
discussion lies around how a company must increase theirs sales numbers to get 
profit, but we find it equal important to get paid for the trade debtor. Otherwise the 
company might find it hard to survive in the long term. Therefore in this report, we 
focus on how companies could or should value and manage theirs trade debtor with 
the intention of reducing customer losses. The theoretic chapter defines what a trade 
debtor is and also the methods that are normally used to get the customer to pay. 
When there is risk of customer loss, a company must write down the trade debtor and 
as followed, estimate the sum that supposed to be doubtful. Trade debtor can be 
valued in three different ways. First and also the main rule is to use individual value, 
second, and only in exceptional cases should the collective valued be used. Third a 
value method called templatestair is used which is a combination of the two prior 
examples. A way of insuring a prosper deal there is several effective methods which 
can be used when managing trade debtor. Initially one should always do a credit 
rating before a deal is closed. It is also common to use a credit limit with the purpose 
of securing potential affairs. A company can also use factoring as a solution which 
means that they sell or mortgage the trade debtor to an external company. In hope of 
making this report more valid and to get a more realistic picture, how a company in 
practice really works with trade debtor a quality research has been made. This is 
based on a number of interviews made with different companies. Further more, this 
has also included an interview with an accountant were we used his general 
perspective and knowledge as an impartial foundation for the empirical chapter. 

One of the elementary purposes with this report is to withdraw some answers 
concerning potential problems with customer losses. The conclusions later made by us 
are that there is no real problem, at least not for the companies interviewed for this 
report. This might partially be explained by the current economic situation, but also 
because the internal managing concerning trade debtor. We found that the advantage 
laid in the companies understanding of how customer losses affect the results, which 
also explains the hard work put behind it. At the same time we should also mention 
that a good economic situation in it self contributes to companies liquidity, which in 
other words mean that it is easier for a company to pay their debt.
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Inledning

I detta kapitel förklaras det ingående varför vi har valt att behandla kundfordringar 
och dess kundförluster. Vi berättar varför vi tycker att det verkar intressant att 
fördjupa sig vidare kring ämnet. Syftet och avgränsningarna som gjorts tas slutligen 
upp i denna del.

1.1 Bakgrund
Inom affärsvärlden sker det åtskilliga transaktioner mellan köpare och säljare. För att 
underlätta för varandra ger ofta säljaren en kredit till köparen vilket innebär att 
köparen skall betala varan i framtiden. När avtalet inträffar uppstår det en fordran på 
kunden, en kundfordran. I de allra flesta fall betalas denna faktura i tid och affären 
avslutas. Båda parterna kan gå vidare och göra nya avtal, med varandra eller andra. 
Problem uppstår om köparen blir sen med sin betalning eller inte betalar alls. När 
företagen inte är säkra på att få in pengarna måste de ändra värderingen av sina 
kundfordringar i redovisningen. Kundfordringar kan värderas som säkra och osäkra. 
Det svåra för företagen är att bedöma säkerheten på fordringarna och även att 
omvandla dem till rätt status. Magnus Hult skrev 1993 att kundförluster i goda tider 
kan uppgå till 10 % av de totala kundfordringarna och i dåliga tider kan 
kundförlusterna variera mellan 20-40 %. Denna teori gör det intressant att studera om 
situationen verkligen är sådan i näringslivet idag.1

Försäljningar som inte leder till betalning kan medföra stora konsekvenser för 
företagets likviditet. Har ingen omvärdering skett på kundfordringarna är företaget 
helt ovetande om sin verkliga ekonomiska situation. Detta gör att de arbetar med 
förväntade medel som de egentligen inte förfogar över. En kundförlust försämrar även 
företagets marginal i förhållande till omsättningen. Det gäller för företagen att vara 
konsekvent i sitt arbete för att få kunden att betala just deras faktura. Att ha en bra 
metod till att driva in sina fordringar kan vara viktigt för att inte hamna på kant med 
kunderna, annars finns risken att det uppstår badwill. Ett enkelt sätt att skydda sig från 
att hamna i en situation där kunden inte betalar sina skulder är att granska kunden 
innan en affär genomförs. Granskning av kunden är ett vanligt tillvägagångssätt bland 
företag, men trots detta uppstår kundförluster.

1.2 Problemdiskussion & Problemformulering
Kundfordringar utgör ofta en stor del av företagets tillgångar. Därför borde de vara ett 
viktigt ämne för företagens likviditet. Dess centrala betydelse i redovisningen innebar 
att vi fann ämnet intressant att fördjupa oss vidare kring. Ämnet är heller inte särskilt 
behandlat bland forskare eller i litteraturen, vilket förstärkte vårt val. 

                                                
1 M. Hult, Värdering av företag (Malmö: Liber-Hermods, 1993), s. 115.
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Det skulle vara intressant att se om företagen har tillräckligt bra insikt i sina 
kundfordringar och dess konsekvenser. Det kan till och med vara så att kundförluster 
inte är ett stort problem i dagens läge, men det skulle vara intressant att undersöka 
saken närmare. Det skulle även vara intressant att se hur företag arbetar kring de 
rådande kundförluster som finns och hur värderingen går tillväga.

Av ovan nämnda diskussion formade vi vår problemformulering enligt följande:

Hur hanterar och värderar företag sina kundfordringar?

– Vad kan de göra för att minska kundförlusterna?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera huruvida det är ett problem bland företagen att 
de inte får betalt för sina kundfordringar. Det är även av intresse att se hur företagen 
arbetar kring det eventuella problemet. Syftet är också att undersöka om det är 
skillnader beträffande hur företagen värderar sina kundfordringar.

1.4 Avgränsningar
Uppsatsen inriktar sig på kundfordringar som hanteras inom Sverige. Vi har uteslutit 
exportmarknaden. Avgränsningen innebär att vi enbart har använt oss av svenska 
lagar och regler. Vi har valt att avgränsa oss till företag som befinner sig i 
Västergötland för att ha möjligheten att göra personliga intervjuer med företagen.
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2 Metod

I metoden beskrivs vilka tillvägagångssätt som kan vara tillämpliga vid ett 
examensarbete. Efter det tar vi upp vilken eller vilka metoder som vi har nyttjat och 
på vilket sätt.

2.1 Relationen mellan teori och empiri

2.1.1 Deduktiv 
Deduktiv teori innebär att utifrån en redan befintlig teori härleder forskaren en eller 
flera hypoteser som ska prövas vid en empirisk undersökning. Forskaren ställer helt 
enkelt en hypotes utifrån teorin och sedan testas den i empirin. Finner forskaren 
konsekvenser som talar emot hypotesen förkastas den eller i annat fall bekräftas 
hypotesen. Teorin kan utefter detta revideras. Därför är syftet med deduktiv metod att 
förstärka, förkasta eller utveckla teorin. Metoden försöker förklara hur verkligheten 
fungerar.2

Figur 1. (Egen figur)

2.1.2 Induktiv
Till skillnad från den deduktiva har induktiva metoden sin utgångspunkt i empirin. 
Utifrån empirin försöker forskaren hitta ett mönster som sedan en teori kan bildas 
ifrån. Alltså är teorin resultatet av undersökningen.3 En nackdel som induktiv metod 
innebär är att teorin som formats enbart bygger på ett empiriskt underlag som hänför 
till en speciell situation vid en viss tidpunkt. Det kan vara svårt att se till teorins 
räckvidd eller allmängiltighet. Det gäller att upptäcka något i empirin som kan 
formuleras till en teori helt objektivt.4

Figur 2. (Egen figur)

                                                
2 A. Bryman & E. Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Lieber Ekonomi, 2005), 
passim
3 Bryman & Bell, passim
4 R. Patel & B. Davidson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 23 ff. 

Teori EmpiriHypotes

Empiri TeoriObservation
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2.2 Metoder

2.2.1 Kvantitativ metod
Kvantitativ metod innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och 
empirin, där tyngdpunkten ligger på prövning av teorier.5  Kvantitativ metod är ett 
arbetssätt där forskarna metodiskt förenar empiriska undersökningar, omvandlar och 
sammanfattar dessa i siffror och tabeller. Därefter genom hypoteser analyseras de 
insamlande uppgifterna. Det som utmärker en kvantitativ undersökning är 
systematiska och strukturerade observationer, till exempel förtryckta enkäter med 
slutna svarsalternativ till en stor population. Metoden avgör även vilka svar som är 
tänkbara. Det medför en väldigt bred undersökning och hänsyn tas mer till 
genomsnittet än till de unika eller avvikande situationerna. Med hjälp av det här skall 
forskarna vara objektiva och ej kunna påverka respondenten eftersom undersökningen 
sker på distans.6

2.2.2  Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ på ett flertal punkter. Det använder sig av 
ett induktivt synsätt, där tyngdpunkten läggs på skapandet av teorier.7 Istället för att 
gå på bredden med olika undersökningsenheter satsar den kvalitativa metoden på en 
mer riklig information om få variabler, vilket medför att de går på djupet istället för 
på bredden. Osystematiska och ostrukturerade observationer är något som 
förekommer till exempel genom intervjuer med öppna frågor. Det unika är mer 
intressant än det gemensamma. Enär forskaren är delaktig genom närvaro kan det i sin 
tur påverka resultatet mer än vid en kvantitativ metod. Respondenten kan skapa sig en 
uppfattning av forskaren och utifrån detta försöker de leva upp till de förväntningar 
som de tror forskaren är ute efter, istället för att ge uttryck för de egentliga åsikterna 
de har. För att komma ifrån påverkningen krävs att forskaren går in i rollen som 
lyssnaren.8

2.2.3 Kombination
Oavsett vilken metod som väljs av kvalitativ och kvantitativ är syftet detsamma. 
Metoderna är inriktade på att ge en bättre förståelse av samhället, hur individer och 
institutioner handlar och påverkas av varandra. Det finns inget som säger att forskaren 
måste välja just en specifik metod och enbart hålla sig till denna. Det kan bara vara en 
fördel att kombinera dessa metoder i en och samma undersökning. På detta sätt fås det 
bästa ut av varje, enär de kompletterar varandras svaga och starka sidor. Det finns 
heller inget konkurrensförhållande emellan dem.9

                                                
5 Bryman & Bell, s. 40.
6 I M. Holme & B K. Solvang, Forskningsmetodik (Lund: Studentlitteratur, 1997), s. 75-158.
7 Bryman & Bell, s. 40.
8 Holme & Solvang, s. 75-158.
9 Holme & Solvang, s. 75-158.
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2.3 Studiens trovärdighet
Studiens trovärdighet bygger på tre olika moment som skall vara uppfyllda. Det 
beskrivs nedan närmare om de olika momenten.

2.3.1 Reliabilitet
Med reliabilitet mäts ett tests precision, ”alltså hur väl testet mäter det som det 
mäter”.10 Vilket kan tolkas som att reliabilitet innebär att en mätning måste vara 
tillförlitlig, säker och inte innehålla slumpmässiga mätfel för att den kan antas vara 
reliabel. 11 Vid en kvantitativ undersökning är det vanligast att mäta reliabilitet.12

2.3.2 Validitet
Validitet har en liknande betydelse som reliabilitet men skillnaden är att, validitet inte 
skall inneha några systematiska mätfel vid en mätning och reliabilitet inte några 
slumpmässiga mätfel.13  Begreppet är mer invecklat än reliabilitet. För validitet är det 
också viktigt att vi mäter det vi verkligen har för avsikt att mäta, men i validitet ligger 
inte tyngdpunkten på tillförlitlighet, vilket är fallet i reliabilitet. Validitet betyder att 
de tolkningar som görs på de slutsatser och resultat som uppnås måste vara 
relevanta.14

2.3.3 Objektivitet
När det handlar om kvalitativa studier utgör trovärdighet ett av de största problemen. 
Det är av yttersta vikt för forskaren att påvisa att de forskningsresultat som 
framkommit är trovärdiga. Om det i forskningsresultaten förekommer mycket egna 
påståenden minskar genast trovärdigheten, däremot finns det möjlighet att komma 
med egna reflektioner av de resultat som har framkommit. Håller forskningsresultaten 
både hög validitet och reliabilitet ökar sannolikheten att resultaten är trovärdiga.15

2.4  Källor
”För att kunna producera kunskap behövs data.” 16 Vilka datakällor som skall 
användas beror på vilket problem som avses att lösa. För att kunna bedöma en källa är 
det viktigt att veta vem som publicerat den och hur gammal och aktuell källan är. En 
äldre källa kan mista sin trovärdighet då den kan bygga på information från de 
uppfattningar som fanns på den tiden till skillnad mot de mer aktuella källorna. En 
tolkning av källans trovärdighet kan först göras när vi sätter oss in i den situationen 
som var när källan uppstod och utifrån det göra vår egen tolkning. Desto längre bort 
källan är från ämnet eller situationen desto mindre betydelse får den.17

                                                
10 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292172&i_word=reliabilitet 2008-03-25
11 J. Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 111.
12 Bryman & Bell, s. 48
13 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=338295&i_word=validitet 2008-03-25 
14 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik (Studentlitteratur, 2006), s. 117 f.
15 Trost, s. 113 f.
16 K. Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), s. 45.
17 Artsberg, s. 46.
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Källorna kan delas in i två grupper, primärkälla och sekundärkälla. Det går inte att 
uttala sig om att just den här typen av källor alltid är primär eller sekundär utan det 
beror på hur den används. Däremot finns det vissa riktlinjer. Primärkälla är 
ursprungskällor och kan bestå av information som undersökaren själv har samlat in 
för den aktuella uppsatsen. Det kan vara olika former av intervjuer eller 
enkätundersökningar. Det som utmärker primärkällor är att de är väldigt nära själva 
ämnet. Sekundärkällor kommer ej direkt från ursprungskällan utan kan ha gått i flera 
led innan. Det är data som redan har samlats in av andra eller som återges av någon 
annan. Sekundärkällor är alla övriga källor som ej är primärkälla. De kan bestå av 
exempelvis olika kurslitteraturer eller databaser.18 19

2.5  Vår egen metod
För att få inspiration angående vilket ämne vi skulle skriva examensarbete om, 
studerade vi redan befintliga examensarbete. När vi diskuterat olika förslag slog det 
oss att inga arbeten hade tidigare behandlat kundfordringar eller dess kundförluster. 
Vi fann det intressant och insåg ganska snart att vi funnit vårt ämne. Vi inledde 
arbetet med att samla in sekundärdata genom litteratur och artiklar dels från Skövdes 
två bibliotek men även via fjärrlån, för att få ett bredare begrepp om vad ämnet 
handlade om. Vi använde oss även av sökningsdatabaser såsom Google för att finna 
ytterligare information om hanteringen av kundfordringar. För att säkerställa 
tillförlitligheten i teorin använde vi oss av flera olika källor som behandlade samma 
ämne. Allt material sammanställdes därefter i en teori. 

När vi fått djupare kunskap om ämnet kontaktade vi olika företag, för att få en 
primärkälla, dels genom telefon och dels via e-post. Kontakten togs för att boka in ett 
möte eftersom vi ville se hur de hanterade kundfordringar och dess kundförluster. 
Undersökningen är uppbyggd från ett induktivt synsätt med en kvalitativ modell, för 
att kunna förstå företagen bättre och få möjligheten att genomföra personliga 
intervjuer. Vid intervjuerna ställdes öppna frågor som var anpassade till just det 
företag som vi besökte, dock med några grundfrågor som tillämpades på alla företag. 
För att inte påverka företagets svar och åsikter för mycket och därmed mista 
trovärdigheten i svaren försökte vi gestalta rollen mer som lyssnare än som deltagare i 
en diskussion. 

När vi funderade kring vilka företag som kunde vara intressanta för denna rapport, var 
idén att företagen skulle ha olika bakgrund och verksamheter. Vi kom fram till att vi 
skulle kontakta två postorderföretag, ett tjänsteföretag och ett produktionsföretag. 
Dessa tillsammans bidrog till att få en generell bild av företag och vilka olikheter som 
fanns i deras värdering och hantering av kundfordringar. Därefter beaktades 
företagens geografiska position. Här var huvudsyftet att möjligheten till personliga 
intervjuer skulle vara genomförbara. Vi kontaktade fyra olika företag. Första företaget 
vi kontaktade var Scan AB, som är ett tillverkande företag, och besökte dem för en 
personlig intervju. Därefter träffade vi företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB som är ett tjänsteföretag. Här intervjuade vi en revisor som först fick svara på 
företaget Öhrlings tillvägagångssätt vid kundfordringar. Vi fick även svaren på en 
revisors allmänna syn på kundfordringar och dess förluster bland hans klienter. Vårt 

                                                
18 Holme & Solvang, s. 130 ff.
19 Artsberg, s. 45 ff.
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tredje företag var Ginza AB som är ett postorderföretag. Enär tillfälle inte fanns för 
personligt besök genomfördes intervjun via e-post. Sista företaget var Stayhard AB 
vilket valdes eftersom de är nyetablerande på marknaden och använder sig enbart av 
Internetförsäljning. Denna intervju utfördes per telefon. Personerna som vi 
intervjuade var ekonomichefer eller personer som var väl insatta i det berörda ämnet. 
Genom valet utav intervjupersonerna får reliabilitet och validiteten anses besitta en
hög nivå. Därefter sammanställdes företagens svar i intervjuerna till en empiri. 

Vi försökte hålla en röd tråd genom hela empirin med ett mönster som syftade tillbaka 
på teorin. Med detta menar vi att varje företags svar sammanställdes efter liknande 
struktur så det enkelt går att hitta motsvarande fakta hos varje företag. När teorin och 
empirin var klar, sammanställdes och diskuterades dessa i en analys. Strukturen på 
analysen följde ett mönster likt det i empirin, allt för att vara tydliga genom hela 
rapporten. 
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3 Teoretisk referensram

Kapitlet inleds med en genomgång av redovisningens grunder, därefter klargörs vad 
en kundfordran är. Vi tar upp vilka olika värderingsmetoder ett företag kan tillämpa 
och hanteringen kring dessa. Teorin fortsätter med att behandla hur skatteverket ser 
på värdering av kundfordringar. Sist i kapitlet går vi mer in på djupet om de olika 
betalningsvillkor som appliceras för att få in fordringarna i tid. 

3.1 Redovisningens grunder
Det finns olika grunder inom redovisningen. Nedan kommer de viktigaste punkter 
som rör kundfordringar att tas upp. Dessa är god redovisningssed/rättvisande bild, 
kvalitativa egenskaper samt ett par redovisningsprinciper.

3.1.1 God redovisningssed/Rättvisande bild
Samhället eftersträvar att företagen lämnar likartad information. Bakgrunden är att 
intressenterna enklare skall kunna bestämma sig för de ekonomiska besluten de 
behöver göra. I praktiken skulle detta medföra en mycket större och omfattande 
lagbok mot vad vi har idag vilket skulle leda till alldeles för mycket regler. Världen 
förändras kontinuerligt vilket gör att det blir omöjligt att ha regler och lagar till allt. 
Med dessa faktorer bakom sig har bokföringslagen och årsredovisningslagen 
utformats till ramlagar vilket innehåller generella bestämmelser. Där det inte finns 
specifika bestämmelser skall god redovisningssed tillämpas.20

All redovisning skall ske enligt god redovisningssed. Detta står i både 
bokföringslagen 4 kap 2§ och årsredovisningslagen 2 kap 2§. Med god 
redovisningssed menas att företagen skall redovisa enligt de rekommendationer som 
finns. Till hjälp kan olika tolkningar av de aktuella lagarna användas och sedan skall 
även praxis följas.21 Enligt bokföringslagen från 1976 definieras god redovisningssed 
som ”en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets av 
bokföringsskyldiga.”

Rättvisande bild kommer från engelskans true and fair view. Med true menas att det 
överensstämmer med hur det faktiskt ser ut i verkligheten, det stämmer helt enkelt 
med all fakta. Fair beskrivs som att det är objektivt, ärligt och rättfärdigt. Rättvisande 
bild är dock en övergångsregel vilket innebär att företagen får åsidosätta vissa normer 
som inte skulle innebära en rättvisande bild för det enskilda företaget. Det krävs dock 
att det finns en not som förklarar varför de avviker.22 Vissa författare anser att 
rättvisande bild skall ses som en synonym till god redovisningssed, fast detta har 
bland annat Margit Knutsson, sekreterare i redovisningskommittén, uttalat sig om och 

                                                
20 J. Thomasson, et al, Den nya affärsredovisningen (Malmö: Liber, 2005), s. 103 f.
21 C. Johansson, et al, Externredovisning (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2004), s. 58.
22 www.handels.gu.se/epc/archive/00004066/01/04-05-48D.pdf 2008-02-13
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anser mer att god redovisningssed skall vara kravet av rättvisande bild. De är alltså 
inte synonymer till varandra utan mer ett komplement till varandra.23

När begreppet god redovisningssed skall tolkas är det många som vill vara med och 
påverka. Riksskatteverkets (RSV) påverkan har varit tämligen viktig vid tolkningen. 
Skriftserien ”Svar på redovisningsfrågor” behandlar bland annat de frågor som 
påträffas runt god redovisningssed. Bland annat har ju RSV ett egenintresse av 
företagens redovisning då den ligger till grund för den skatt de skall betala.24

Ett framtida problem med god redovisningssed är att det blir allt svårare att ha en 
enhetlig tolkning av uttrycket. Detta för att grupperna när det gäller storleken bland 
företagen skiljs allt mer åt och likaså deras redovisning. De stora börsnoterade 
företagen får allt större press på sig att vara mer detaljerade och ansenliga. Dessa krav 
gör att skillnaden mellan de stora företagen och de små och medelstora blir allt större. 
Skillnaden leder till att uttrycket god redovisningssed får varierande betydelse 
beroende på företag.25

3.1.2 Kvalitativa egenskaper
IASB (International Accounting Standards Board), är en internationell organisation
vars uppdrag är att kvalitetsförbättra finansiell redovisning världen över. De ger även 
ut standarder som skall tillämpas, i form av IAS (International Accounting 
Standards).26 IASB tar upp några olika informationsegenskaper som ett företag skall 
anpassa sin redovisning efter. En egenskap som passar bra in på kundfordringar är 
tillförlitlighet. Med tillförlitlighet menar Artsberg att värderingen ”inte får vara 
behäftad med något fel eller vinklad på något sätt, för att användaren skall våga lita 
på den”. Det finns olika egenskaper som används för att förtydliga termen 
tillförlitlighet vilka IASB nämner. Dessa är korrekt bild, innebörd före form, 
neutralitet, försiktighet och fullständighet. Med korrekt bild syftar IASB på att det är 
viktigt att företaget mäter det som är avsett att mäta och inget annat. Dras det en 
parallell till kundfordringar kan det sägas att företaget skall ta upp det som de 
verkligen har fog för att antas få betalt för, inte deras förhoppningar. Innehåll före 
form är svårt att direkt anknyta till kundfordringar, men dess innebörd är att i 
redovisningen visa det som har ekonomisk betydelse före den juridiska formen. Den 
tredje egenskapen, neutralitet, är enklare att koppla till kundfordringar, enär dess 
betydelse är att informationen i redovisningen inte får väljas för att medvetet påverka 
beslutsfattandet i en given riktning. Ett företag får inte värdera sina fordringar till 
något annat värde än det som de anser är det verkliga värdet. Vid en annan värdering 
kan beslut tas utifrån fel grunder eller så kan skatteverket invända i taxeringen. Den 
fjärde egenskapen som IASB tar upp ligger väldigt nära tillhands för kundfordringar, 
nämligen försiktighet. Egenskapen försiktighet motsäger egentligen det som sägs i 
korrekt bild, men finns ändå med eftersom IASB anser att osäkerheten i 
redovisningen kräver detta. Försiktigheten som skall användas civilrättsligt går emot 
de krav skatteverket ställer på värdering av kundfordringar. Fullständighet är den sista 
egenskapen och det kan anses som självklart att redovisningen och därmed även 

                                                
23 S. Nilsson, Redovisningens normer och normbildare (Studentlitteratur 2005), s. 15.
24 Nilsson, s. 15.
25 Nilsson, s. 16.
26 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007 (Stockholm: FAR Förlag), s. 3.
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kundfordringarna skall vara fullständiga. Annars finns det själ till att ifrågasätta 
tillförlitligheten, vilket gör fullständighet till en viktig egenskap.27

3.1.3  Redovisningsprinciper
Det finns ett par redovisningsprinciper som passar bra in på kundfordringar, dessa är 
försiktighetsprincipen och matchningsprincipen. Nedan redogörs deras innebörd.

3.1.3.1 Försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen är en av de viktigaste principerna och innebär att företaget i sin 
redovisning skall gardera sig mot överskattningar av bolagets resultat och ekonomiska 
ställning.  Principen innebär att tillgångarna skall värderas till lägsta godtagbara 
värdet när osäkerhet föreligger om hur mycket de är värda. Skulder behandlas åt 
motsatta håll och skall därmed tas upp till ett högre belopp vid osäkerhet. Bakgrunden 
till behovet av försiktighetsprincipen är främst borgenärernas behov att säkerställa 
sina fordringar. Att använda sig av försiktighetsprincipen förhindrar företaget från att 
göra en utdelning av kapital som de egentligen inte förfogar över. Görs en utdelning 
och det visar sig att deras kunder inte betalar kundfordringarna kan det medföra att de 
kan få svårare att betala sina egna skulder. Som med mycket annat blir det vissa 
effekter av att tillämpa denna princip som inte är särskilt önskvärt. Detta är medvetna 
felaktiga värderingar genom att inte behandla tillgångar och skulder såväl som 
intäkter och kostnader enhetligt. Nackdelen är att redovisningen blir mindre 
tillförlitlig, jämförbar och relevant.28 Vad som även är viktigt vid värdering av 
kundfordringar är att inte missbruka försiktighetsprincipen genom att vara för 
försiktig. FAR (föreningen auktoriserade revisorer) beskriver hur principen skall 
tolkas.

”Värdering skall göras med rimlig försiktighet. Bara sådana intäkter som 
konstaterats under räkenskapsåret tas med. (…) Försiktighet får inte drivas så långt 
att den kommer i konflikt med kravet på rättvisande bild av ställning och resultat, dvs. 
lagen tillåter inte en medveten undervärdering och uppbyggande av dolda reserver.” 
29

3.1.3.2 Matchningsprincipen
Matchningsprincipen är besläktad med periodiseringsprincipen, som bygger på att 
redovisa intäkter och kostnader vid rätt period, och ligger till grund för 
resultatmätning. Skillnaden mellan matchnings- och periodiseringsprincipen är att 
matchningsprincipen, precis som det hörs på namnet, används för att matcha rätt 
kostnader med rätt intäkter för att sedan likt periodiseringsprincipen periodisera dem i 
rätt tidsperiod. Tidigare ansågs matchningsprincipen främst vara en princip för 
kostnadsredovisning men idag blir det alltmer vanligt att redovisa intäkter efter en 
periodiseringsprincip.30 Fram till 80-talet var det främst försiktighetsprincipen som 
förespråkades. Från denna tid har dock allt fler redovisningsfrågor behandlats med 

                                                
27 Artsberg, s. 170 f.
28 Nilsson, s. 33 f.
29 FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, s. 1461.
30 Artsberg, s. 163 f.
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matchningsprincipen.31 Centrala begrepp för matchningsprincipen är orsak och 
verkan. Tidigare ansågs principen grunda sig på historiska värden men av det skälet 
att det är orsak och verkan som är det centrala i principen kan den likaväl anses vara 
baserade på nuvärde, när alla intäkter är nuvärden.32 Att sedan vissa av intäkterna 
redovisas först i ett senare skede gör att matchningsprincipen ibland kan komma i 
konflikt med försiktighetsprincipen.33

3.2 Kundfordran
Om ett företag säljer en vara, till en konsument, på kredit uppstår det en fordran. 
Denna fordran kallas kundfordran. Kundfordringar skall, enligt bokföringslagen 5 kap 
2§, bokföras ”så snart det kan ske”. En kundfordran förfaller normalt inom ett år och 
räknas därför till omsättningstillgångar under gruppen kortfristiga fordringar.34 Dock 
finns det kundfordringar som sträcker sig längre än ett år och dessa skall redovisas 
som en finansiell anläggningstillgång.35 Enskilda firmor och små privatägda 
handelsbolag som inte behöver göra ett årsbokslut har möjlighet att använda sig av 
kontantmetoden. Det betyder att de inte behöver bokföra fakturan innan de fått betalt 
för den.36 Eftersom kundfordringar hör till omsättningstillgångar bokförs de under 
kontoklass 1 och hör till kontogrupp 15 i BAS-planen. Skillnaden i bokföringen när 
företaget säljer på kredit jämfört med kontantförsäljning är att motkontot till 3010 
försäljning blir 1510 kundfordringar, istället för exempelvis 1910 kassa. När företaget 
sedan får betalt för varan nollställer de konto 1510 och ökar ett inkomst konto, till 
exempel 1930 checkräkningskonto.37

1510 Kundfordringar 1930 Checkräkning 3010 Försäljning

1)  5 000 2)  5 000 2)  5 000 1)  5 000

Figur 4. (Egen figur)

3.3 Osäkra kundfordringar
Kundfordringar kan delas in i säkra och osäkra. En säker kundfordran är en fordran 
som företaget med all säkerhet räknar med att få betalt för. Om kredittiden har gått ut 
och företaget inte ännu fått betalt kan fordran ändras till en osäker kundfordran. Vid 
osäkra kundfordringar skall försiktighetsprincipen användas. Däremot skall det ske 
utifrån en rimlighetsbedömning. Vad som menas med det är att företagen inte skall 
tillämpa överdriven försiktighet. Nedskrivningen skall ske när företagen med en 
rimlig grad kan säkerställa förlusten som kommer att ske, eftersom snabb information 
är något som ingår i relevantkriteriet. Däremot kan det gå emot tillförlitligheten när 

                                                
31 Artsberg, s. 134.
32 Artsberg, s. 164.
33 Artsberg, s. 134.
34 N. Holmström, Redovisning.nu (Malmö: Liber AB, 2003), s. 72.
35 Johansson,  s. 203.
36 N. Holmström, Redovisa rätt (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2005), s. 471.
37 Thomasson, et al, s. 77.
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informationen går för snabbt och därmed inte kunnat kontrolleras tillräckligt, men det 
är den lösningen som anses vara en rimlig avvägning mellan de båda kriterierna.38

Osäkra kundfordringar kan i sin tur delas in i två olika grupper, befarade och 
konstaterade kundförluster. Den stora skillnaden är att vid en befarad kundförlust får 
företagen inte tillbaka på momsen och därför skall ingen nedskrivning ske på 
momsen. 39

3.3.1 Befarade kundförluster
När en kundfordran har förfallit och företaget kan anta att betalning ej kommer ske, 
exempelvis att kundföretaget har ställt in alla sina betalningar, skall de skriva ned 
fordringen med ett skäligt belopp. Det måste dock finnas objektiva grunder för att få 
skriva ned kundfordringen till en befarad kundförlust. De objektiva beläggen måste ha 
sin utgångspunkt i att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången för första 
gången redovisades. Det skall även ha en inverkan på de uppskattade framtida 
kassaflödena för tillgången. Exempel på objektiva belägg som kan förekomma är:

 Betydande finansiella svårigheter hos kunden
 Ett avtalsbrott, t ex uteblivna eller försenade betalningar
 Sannolikheten för att kunden kommer att gå i konkurs

Det kan vara svårt, ibland omöjligt, att identifiera en särskild händelse som orsakade 
nedskrivningsbehovet. En kombination av flera händelser brukar oftast skapa behovet 
av åtgärden.40 Skulle de objektiva beläggen förbättras i kundens riktning och det kan 
hänföras till en händelse som inträffat efter nedskrivningen kan en återföring av 
nedskrivningen vara möjlig. Det får dock aldrig resultera i att kundfordringen blir mer 
värd, än om nedskrivningen aldrig hade ägt rum. Återföringen skall därefter redovisas 
som en intäkt i resultaträkningen.41 Om det efter dessa grunder kan säkerställas att det 
rör sig om en osäker kundfordran är en nedskrivning skattemässigt avdragsgill. 
Däremot förekommer, som tidigare nämnts, ingen justering av momsen på den 
befarade kundförlusten.42 Nedan visas ett exempel för att klargöra hur redovisningen 
sker.

Den 16 mars skickade Företag A en faktura till Företag B på 20 000 kr, varav moms 
4 000 kr, som nu har förfallit. Eftersom moms ej skrivas ned måste vi beräkna det 
nominella värdet av kundfordringen då det enbart är denna del som får skrivas ned. 
Det nominella värdet på kundfordringen är 20 000 kr - 4 000 kr = 16 000 kr. Vid 
bokslutet för år 20X1 betraktas den som osäker och skrivs därför ned med 20 % 
eftersom det får anses vara värdet av den befarade förlusten. Nedskrivningen av 
kundfordringen skall därför ske med 16 000 kr x 0,2 = 3 200 kr.  

                                                
38 Artsberg, s. 265 f.
39 Thomasson, et al, s. 270.
40 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, IAS 39 p. 59.
41 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, IAS 39 p. 65.
42 Thomasson, et al, s. 270.
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1510 Kundfordringar 1515 Osäkra kundf. 1519 Nedskrivning kundf.

1)    20 000 2)    20 000 2)    20 000 3)    3 200

2610 Utgående moms 3010 Försäljning 6352 Befarade förluster

1)    4 000 1)    16 000 3)    3 200

Figur 5. (Egen figur)

3.3.2 Konstaterade kundförluster
Osäkra kundfordringar kan gå ifrån befarade till konstaterade kundförluster först när 
kundens konkurs är avslutad, ackord har accepterats eller att kunden visar sig helt 
sakna tillgångar.43 Först vid dessa lägen får företaget ta bort hela kundfordran från de 
berörda kontona i redovisningen. Det är även i dessa lägen som företaget får korrigera 
den utgående moms som de tidigare har betalat. Arbetet kring att sätta ett företag i 
konkurs eller att komma med en ackordsuppgörelse tar ofta lång tid, ibland upp till 
flera år. Den långa tiden gör det svårt för företagen att få fordran konstaterad i ett 
tidigt skede, som i sin tur leder till att de får vänta på att få tillbaka momsen. Här har 
dock lagstiftarna lättat på reglerna kring de skatterättsliga bestämmelserna. Nu för 
tiden kan det räcka med att företaget trots flera krav inte fått in någon betalning eller 
om företaget har ett utdrag från Upplysningscentralen som visar att fler än ett företag 
försökt få betalt utan framgång från kunden i fråga.44

Nedan visas en fortsättning från exemplet befarade kundförluster. I exemplet har nu 
företag B gått i konkurs och fakturan kan därför betraktas som en konstaterad 
kundförlust. Det visade sig att företag A endast fick 50 % betalt mot förväntade 80 %. 
Det betyder att den konstaterade kundförlusten blev 10 000 kr inklusive moms, som är 
2 000 kr, istället för befarade kundförlusten 3 200 kr exklusive moms. När företag A 
skall bokföra måste de nollställa 1515 osäkra kundfordringar. Den ingående balansen 
på kontot delas upp på checkräkning, konstaterade kundförluster och utgående moms. 
De måste också nollställa kontot nedskrivning kundfordringar, detta görs mot 
befarade kundförluster vilket leder till att det kontot också blir justerat och endast 
konstaterade förluster har en påverkan på resultaträkningen.

1515 Osäkra kundf. 1519 Nedskrivning kundf. 1930 Checkräkning

     IB    20 000 1)    10 000 4)    3 200 IB    3 200 1)    10 000

2)      8 000

3)      2 000

2610 Utgående moms 6351 Konst. Förluster 6352 Befarade förluster

3)    2 000 2)    8 000 4)    3 200

Figur 6. (Egen figur)

                                                
43 Holmström, s. 125.
44 www.vismaspcs.se/rek/fskola38.pdf 2008-01-21
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3.3.2.1 Ackord
Ackord kan delas upp i två kategorier, frivilligt ackord (underhands ackord) och 
tvångsackord (offentligt ackord). Företagen kan tillämpa ackord när gäldenären har 
svårt att betala sina fakturor. Vid användning av frivilligt ackord tas beslutet att skriva 
ned kundfordringen till ett visst belopp gemensamt mellan fordringsägaren och 
gäldenären. När detta är gjort betraktas den uteblivna betalningen som en konstaterad 
kundförlust. Användningen av frivilligt ackord tillämpas främst för att underlätta för 
fordringsägaren att få något betalt alls och för att slippa sätta gäldenären i konkurs. 
Vid en konkurs är sannolikheten till någon betalning inte speciellt stor.45 Använder 
sig företaget av frivilligt ackord brukar normalt betalningen uppgå till 25 %, vilket 
innebär att den konstaterade kundförlusten uppgår till 75 % av det ursprungliga 
fakturabeloppet.46

Ibland kan det dock förekomma tvångsackord, som är en hårdare form av ackord. 
Tvångsackord används när ett företag är under rekonstruktion och sedan är det 
Tingsrätten som beslutar om eventuell ackord.47 Det är ”Lagen om 
företagsrekonstruktion” som ska tillämpas.48 Antingen är det gäldenären som ansöker 
om en företagsrekonstruktion eller flera borgenärer i majoritet. I dessa fall kan 
gäldenären bli tvingad att träffa avtal om ackord. Detta är dock inte det vanligaste 
tillvägagångssättet.49 Det lägsta belopp som krävs, utan att alla fordringsägare 
behöver godkänna utdelningen, är att gäldenären kan erbjuda sina borgenärer minst 25 
% av deras fordringsbelopp. Vid en lyckad företagsrekonstruktion fortsätter 
verksamheten för gäldenären annars är sannolikheten stor för konkurs.50

3.4 Värdering kundfordran
Kundfordringar tillhör, som nämnts innan, gruppen omsättningstillgångar och det är 
deras värderingsregler som gäller när företagen skall värdera sina kundfordringar. I 
årsredovisningen 4 kap 9 § står det att omsättningstillgångar skall värderas enligt 
lägsta värdets princip, alltså till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet.51 Med anskaffningsvärdet menas det nominella värdet på 
fordran, det som kunden blev skyldig i samma stund som avtalet ägde rum. 
Nettoförsäljningsvärdet, även kallat ”verkligt värde”, syftar lagstiftarna på beloppet 
som företaget räknar med kommer att betalas. Här räknar inte lagstiftarna med någon 
diskontering eftersom en vanlig kundfordran har en löptid på upp mot ett par månader 
och det därför inte är befogat att diskontera. Det som skiljer mellan 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet är den betalningsrisk som företaget 
har. Skulle det bli att betalning sker föreligger alltså ingen betalningsrisk och 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet blir identiska. Räknar företaget ej med 
att få full betalning av kunden är de tvungna att skriva ned kundfordran och göra den 
till osäker eller i vissa fall till en förlust.52

                                                
45 P. Alkefjärd, Från faktura till betalt (Kungsängen: Inkonomi-konsult, 2006), s. 17.
46 http://www.vismaspcs.se/rek/fskola38.pdf 2008-04-08
47 Alkefjärd, s. 16.
48 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19960764.HTM 2008-05-07
49 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=107826&i_history=2 2008-02-12
50 Alkefjärd, s. 114.
51 FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, 4 kap 9 § ÅRL.
52 D. Smith, Redovisningens språk (Studentlitteratur, 2006), s. 153f.
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Rådet för finansiell rapportering tar också upp liknande bedömningar, som tidigare 
nämnda, i sina rekommendationer. Här står det att en avsättning skall göras efter vad 
som motsvarar bästa möjliga uppskattning. 53 IAS 39 punkt 43, skriver att en finansiell 
tillgång skall värderas till verkligt värde.  Bokföringsnämnden tar även de upp hur ett 
företag skall värdera sina kundfordringar. I deras BFNAR 2006:1 står det att företag 
med förenklat årsbokslut skall ta upp sina kundfordringar till värdet som angavs på 
fakturan, dock inte över det belopp som företaget förväntas inbringa. Vid konkurs 
eller ackords uppgörelse skall belopp med beaktande till utslaget tas upp.54 Vid en 
överblick av alla de olika organisationerna är alla överens och följer en röd tråd i sina 
bedömningar om hur kundfordringar skall värderas. 

3.4.1 Individuell bedömning
När ett företag värderar sina kundfordringar är huvudregeln att det skall göras en 
individuell bedömning på vardera fordran. Det betyder att varje kundfordran granskas 
enskilt.55 Den största anledningen till att denna sorts bedömning uppmanas är främst 
att det följer god redovisningssed.56 Skatteverket kräver även en individuell 
bedömning för att företagen skall få rätt till avdrag i taxeringen för sina befarade 
kundförluster, med ett fåtal undantag.57 Individuell bedömning kräver naturligtvis mer 
arbete men istället ger det den mest relevanta bedömningen av kundfordransposten.58

3.4.2 Kollektiv bedömning
Den andra metoden att värdera sina kundfordringar är att tillämpa kollektiv 
bedömning, även kallad generell bedömning. Metoden får användas när företaget har 
särskilda skäl till en individuell ej skall tillämpas.59 Särskilda skäl utgör när företaget 
har en väldigt stor kundbas som handlar för små belopp som till exempel 
postorderföretag. En orimlig arbetsbelastning skulle medföras genom att värdera alla 
dessa fordringar individuellt såväl som att den ekonomiska faktorn inte skulle kunna 
motiveras. Det går dock inte att säga att alla företag som uppfyller dessa kriterier får 
använda sig av den kollektiva värderingen. Det skall prövas i varje enskilt fall för det 
skall även vara förenligt med god redovisningssed och rättvisande bild. Värderingen 
skall i slutläget förväntas ge samma värden som det faktiska utfallet. Därmed skall 
beräkningsmetoden kontrolleras regelbundet för att säkerställa träffsäkerheten. En 
metod som kan användas är att jämföra med förra årets konstaterade kundförluster. 
Nedskrivningen kan utifrån dessa baseras på ett rullande medelvärde av de 
konstaterade kundförlusterna i procent av de utestående kundfordringarna. Hänsyn 
måste dock tas till förändringar i konjunkturen, kundkretsen, kreditprövningar och 
beloppen på kundfordringarna.60 En annan metod är att göra en kollektiv nedskrivning 
med basis på de årliga försäljningsintäkterna. Skulle ett företag inneha mycket 
kontanthandel är denna metod inte att föredra eftersom förlustrisken enbart existerar 

                                                
53 FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, RR 16 p. 36-39.
54 http://www.bfn.se/redovisning/RAD/bfnar06-1.pdf (p 6.57-58) 2008-02-13 
55 Skatteverkets ställningstagande, Kollektiv nedskrivning av kundfordringar 2007-11-15
56 Artsberg, s. 266.
57 J. Thomasson,  Extern redovisning och finansiell analys (Malmö: Liber AB, 2004), s. 85.
58 S. Hansson, et al, Företags- och räkenskapsanalys (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 46.
59 FARs Samlingsvolym 2006 Del 1, 2 kap 4 § 2 st. ÅRL. 
60 Skatteverkets ställningstagande, Kollektiv nedskrivning av kundfordringar 2007-11-15
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vid kreditförsäljning. Istället kan i dessa fall en uträkning ske med utgångspunkten 
från det totala beloppet av utestående kundfordringar.61

3.4.3 Schablontrappa
Clas Blix, auktoriserad revisor på Ernst & Young, tar upp en tredje metod som vissa 
företag använder sig av vid värdering av osäkra kundfordringar. Detta är en 
beslutsmodell som företag kan använda sig av för att arbeta fram sannolikheten till 
hur stor del av fordran som kommer betalas. Denna beslutsmodell kallas för 
schablontrappa. Schablontrappan kan användas av de företag som har bra statistik 
över vilka kunder som betalar och inte betalar. Bedömningarna som görs är dock helt 
individuella för varje enskilt företag. Vid användandet av schablontrappa uppskattar 
företaget, med hjälp av sina tidigare erfarenheter, sannolikheten att få betalt för sin 
kundfordran. Bedömningen av sannolikheterna i schablontrappan är individuell 
medan själva värderingen är kollektiv.

Först delar de upp kundfordringarna i grupper efter en procentsats för hur mycket av 
summan som anses bli betald. Efter det får varje sannolikhet ett decimaltal som skall 
multipliceras med procentsatsen. Clas Blix´s exempel ser ut enligt följande:

Den första gruppen som tas upp har decimaltalet 0,5 för 90 % utfall på 
kundfordringen, 0,2 för 50 % utfall och 0,2 för noll i utfall. Räknas detta samman 
skall fordringarna tas upp till totalt 57,5 % av det nominella värdet (se tabell nedan). 
Här är det dock viktigt att förtydliga att de sannolikheter som används enbart är 
företagets individuella bedömningar. Exemplet är en förenkling vid värdering.62

Sannolikhet
Uppskattat utfall från 
fordran

Beräknat värde i 
redovisningen

0.5 x 90 % = 45 %
0.2 x 50 % = 10 %
0.1 x 25 % = 2.5 %
0.2 x 0 % = 0 %

1.0 57.5 %

Tabell 1. (Egen utveckling av C. Blix´s modell 1992)

3.5 Sambandet mellan redovisning och beskattning
Civilrätt och skatterätt hanterar kundfordringar på olika sätt. Lagarna som behandlar 
ämnet skiljer sig dock åt fast med vissa likheter. De civilrättsliga lagarna är 
bokföringslagen och årsredovisningslagen. De skatterättsliga lagarna är 
inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.  Det finns ett samband i Sverige 
mellan redovisning och beskattning, vilket gör att det räcker med att göra ett enda 
årsbokslut som grund för inkomstdeklarationen. Eftersom deklarationen bygger på 

                                                
61 Artsberg, s. 266 f.
62 C. Blixt, (1992). Balans. Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR, 18(12), 30-33.
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årsbokslutet kan det uttryckas som att ”skatterätten vilar på civilrätten”.63 I praktiken 
innebär det att från den löpande bokföringen får justeringar göras i deklarationen för 
att det skall anpassas skatterättsligt. Civilrättsligt finns det regler angående hur 
kundfordringar skall värderas. Vid den redovisningsmässiga bedömningen skall en 
kundfordran som ej bedöms sannolik att den kommer att inflyta skrivas ned, men det 
saknas skatterättsliga regler för avdragsrätten på dem.64 Därför gäller huvudregeln i 
inkomstskattelagen 14 kap 2 § att bedömningen huruvida en fordring skall skrivas ned 
sker med utgångspunkt från god redovisningssed. 

”Vid beräkning av resultatet skall inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av 
som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed 
(…)”

En nedskrivning kan därför anses avdragsgill om den följer redovisningsrättens regler. 
Bevisningen för att det föreligger har emellertid mer stränga krav från 
skattemyndighetens sida. Bevisbördan ligger på den skatteskyldige. Däremot ger 
alltid en konstaterad förlust rätt till avdrag.65 Det kan ta flera år innan ett ackord eller 
en konkurs slutförs. Företaget har då svårt att veta innan hur mycket de kommer att få 
betalt av kunden eller om de kommer att få något alls. Det vore därför orimligt att inte 
få skriva ned kundfordran eftersom kundförluster skall beaktas i ett så tidigt stadium 
som möjligt med hänsyn till försiktighetsprincipen. Därför har lagstiftaren lättat lite 
på de skatterättsliga bestämmelserna.66  Kraven som gäller för att det skall vara 
avdragsgillt har utvecklats genom rättspraxis. Alla tre kraven måste vara uppfyllda.

 Det rör sig om varufordringar
 Sannolik förlust föreligger
 En individuell prövning av förlustrisken har gjorts

Den första punkten anses uppfylld om det rör sig om en fordran som uppkommit i den 
rörelse som bedrivs, till exempel kundfordran. För att en sannolik förlust anses 
existera är det inte tillräckligt med att kunden är sen med att betala sina fakturor utan 
det krävs att kunden är försatt i konkurs, har inställt alla sina betalningar eller det har 
avtalats om att ackord skall tillämpas. Undantag finns självklart och det kan vara efter 
upprepade handlingar om betalning från borgenären som ej gett resultat eller olika 
inkassoåtgärder. Som med mycket annat är det omständigheterna i fallet och övrigt 
som har betydelse för om en sannolik förlust anses föreligga.67 Vad gäller individuell 
prövning är det något som måste ske. Det är inte tillåtet att göra en kollektiv 
bedömning om inte vissa särskilda skäl föreligger och det är förenligt med god 
redovisningssed och rättvisande bild.68 Skulle särskilda skäl föreligga får 
nedskrivning göras men procentsatsen varierar mycket beroende på företag och 
situation. Dock anses en högre nedskrivning än 10 % ej vara godkänd vid en kollektiv 
nedskrivning. Nedskrivningen kan göras direkt mot kontot kundfordran eller indirekt 
genom en avsättning till ett delcrederekonto, det vill säga ett motkonto, som finns på 

                                                
63 www.vismaspcs.se/rek/fskola38.pdf 2008-04-08
64 G. Rabe & I. Melbi, Det svenska skattesystemet (Stockholm: Nordstedts Juridik, 2007), s. 307 f.
65 Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering - Del 2 - Kapitel 8 
66 www.vismaspcs.se/rek/fskola38.pdf 2008-04-08
67 Rabe & Melbi, s. 307 f.
68 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning. s. 218.
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balansräkningens passiva sida.69 För att tillämpa indirekt nedskrivning krävs däremot 
att redovisningen är tillräckligt ordentlig att säkerhet finns för att återvunna 
nedskrivningar kan återföras till beskattning. Det kan ske genom att vid årets början 
återförs nedskrivningen och vid årets slut sker en ny värdering av 
nedskrivningsbehovet.70

Finns kundfordran mellan närstående företag och nedskrivning har skett på grund av 
ackord är avdragsrätten mer begränsad. Där blir det alltså inte automatiskt avdragsgillt 
fast kundförlusten kan anses konstaterad genom ackord. Det krävs att insolvensen är 
beroende av andra faktorer än själva intressegemenskapen. Skulle det visa sig att 
Skatteverket anser att obehöriga nedskrivningar har gjorts har de rätt att återföra hela 
nedskrivningen för beskattning på en gång. Detta kan ske oberoende om 
nedskrivningarna har gjorts under året eller åren innan.71

3.6 Kundförlustens påverkan på resultatet
En kundförlust kan ha en oerhörd negativ påverkan på ett företags resultat. När det 
uppstår en kundförlust bokförs det som en direkt kostnad och har därför en negativ 
inverkan på resultatet för företaget. Med en visning av ett enkelt exempel blir det 
tydligare att se de stora konsekvenserna som blir till följd för ett företag vid en 
kundförlust.72

Företaget A i detta exempel kan antas ha en omsättning på 400 000 kr och en 
vinstmarginal på 10 %. Skulle företaget skriva ett köpeavtal med kund B, där de 
godtar en affär på 10 000 kr och som sedermera ger en kundförlust på 10 000 kr 
medför förlusten stora problem för A. När A har en marginal på 10 % innebär det att 
de räknar med att göra en vinst på 40 000 kr under året (400 000 kr x 10 %). Men 
uppstår det en kundförlust på 10 000 kr påverkar det som tidigare nämnts resultatet 
negativt. Det skulle betyda att företaget skulle minska sin vinst med 25 %, från 40 000 
kr till 30 000 kr. Denna resultatminskning betyder att A måste öka sin omsättning 
med 100 000 kr för att få ett lika bra resultat. Det är att betrakta som utopi för 
företagen att kunna öka sin omsättning för året med 25 %. En kundförlust är något 
som följer med företaget hela året i dess resultat och innebär stora problem för att
kunna uppnå den budget som företaget har. Med detta exempel är det enkelt att 
argumentera för att det är viktigt för företagen att lägga stor vikt vid att kontrollera 
och granska sina kunder. Vid mer ingående granskning minskar risken för företagen 
att råka ut för kundförluster.73

3.7 Kapitalbindning
Ett företag kan binda kapital i bland annat varulager, kundfordringar och 
anläggningstillgångar.74 När ett företags kassacykel diskuteras, menas att den 
innefattar den tid som företaget behöver ha på sig för att omvandla inköpt material 

                                                
69 Rabe & Melbi, s. 307 f.
70 Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering - Del 2 - Kapitel 8
71 Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering - Del 2 - Kapitel 8
72 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____54433.aspx 2008-02-12
73 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____54433.aspx 2008-02-12
74 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word= 
kapitalbindning 2008-04-18 
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tills de fått pengar för den sålda varan. Under hela denna tid binder företaget kapital. 
För att ett företag skall kunna minimera sin kapitalbindning är det denna tid som 
företagen måste arbeta med att minska. Desto kortare tid ju mindre kapital binder 
företaget. I denna cykel finns som sagt kundfordringarna inbakade som en del. 
Behandlingen av kundfordringar har en stor betydelse för ett företags 
kapitalbindning.75 Lyckas ett företag att minimera kapitalbindningen innebär det även 
att de inte hamnar i samma finansieringsbehov och de slipper skaffa kapital till 
investeringar eller inköp från andra finansieringsalternativ.76 För att kunna minska sin 
kapitalbindning gäller det att effektivisera sina rutiner för order och fakturering, ha en 
väl fungerande kundreskontra och i stort se över sina betalningsvillkor. Varje gång en 
betalning från kund blir försenad innebär det att företaget får ligga ute med dessa 
pengar ytterligare en tid och kapitalbindningen ökar.77

3.8  Kreditupplysning
Ett bra sätt för företaget att undvika kreditförluster är att göra en kreditupplysning på 
kunden. Det enklaste sättet att få en kreditupplysning är att använda sig av Internet. 
Alternativen som finns är att antingen abonnera på tillgången eller välja att enbart 
köpa enstaka kreditupplysningar. Det finns olika varianter av kreditupplysningar där 
vissa kan vara mer omfattande än andra. Vill företaget endast ha en enkel 
kreditupplysning innehåller den ofta uppgifter om vilka som sitter som ledamöter i 
styrelsen, aktiekapitalets storlek och koncern- och dotterbolagsförhållanden. Till sist 
ingår också ifall den omfrågade har haft några betalningsanmärkningar tidigare. 
Skulle företaget sedan vara intresserade av en mer ansenlig upplysning kan de senaste 
årens balans- och resultaträkningar och även företagens nyckeltal bifogas. Nyckeltal 
kan vara bra att se över eftersom de bland annat kan visa företagets betalningsförmåga 
på lång sikt, som med ett finare ord kallas soliditet.78

Företaget kan få en kreditbevakning, vilket betyder att de får kontinuerlig information 
om hur kunden sköter sig på det ekonomiska planet. Det kan vara till stor hjälp för 
företagen att kunna ha uppsyn över redan befintliga kunders betalningsförmåga.79 I 
många fall är det just de kunderna som företagen förlorar mest pengar på, enär de litar 
på att betalningarna skall fortsätta som de brukar göra. Detta kan vara riskabelt och 
när företaget väl inser att de inte kommer få betalt kan många varor redan ha skickats 
eller stora delar av ett jobb färdigställts.80

I Sverige är det UC, Upplysningscentralen, som är marknadsledande inom 
kreditbedömning.81 Men vissa uppgifter går även få från exempelvis 
kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten.

                                                
75 C-G. Larsson & L. Hammarlund, Cash Management för företag (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.21.
76 S. Bennet, Finanshandboken (Stockholm: Industrilitteratur AB, 2003), s. 22. 
77 Larsson & Hammarlund, s. 22.
78 Hansson, et al, s. 29.
79 Hansson, et al, s. 29.
80 B. Lundén, Fakturering (Näsviken: Björn Lundén Information AB, 1998), s. 24.
81 https://www.uc.se/frameset.php 2008-02-12



20

3.9  Kundreskontra
Kundreskontran finns vid sidan av den vanliga bokföringen. Däremot kan de vara 
sammankopplade med bokföringen i de olika redovisningssystemen. En 
kundreskontra är en förteckning över företagets kunder och dess kundfordringar. 
Varje kund har ett specifikt kundnummer för att företaget lättare skall kunna 
identifiera kunden till exempel genom företagets organisationsnummer. Det är 
smidigare att använda sig av ett nummer istället för kundens namn enär korta nummer 
är att rekommendera för att minska tiden för registrering av betalningen och dess 
felrisk. I kundreskontran kan företaget samla uppgifter om kunderna, vilka fakturor 
som är betalda, vilka påminnelser som har skickats ut med mera. Det är ett bra 
hjälpmedel för att samla all information som har att göra med kunderna. När kunderna 
väl betalar sker en avstämning i kundreskontran som därmed visar hur stor fordring 
det är som finns kvar eller om allt är betalt. Förfallna betalningar skall enkelt kunna 
synas och därmed bilda ett underlag för påminnelser som skall skickas iväg. Via 
kundreskontran skall kundernas betalningsrutiner helt enkelt kunna analyseras.82 83

Det finns två viktiga analyser, åldersanalys och innehållsanalys. Åldersanalysen utgör 
ett underlag för indrivning, utredning och hantering av kreditrisk. Denna analys är ett 
effektivt och enkelt sätt att se över sina kundfordringar på. Fordringarna delas in i en 
kronologisk lista för olika tidsperioder. Med hjälp av listan går det sedan att mäta hur 
länge en fordran varit förfallen. En innehållsanalys skall istället redogöra vad 
kundfordringarna består av. Den skall ge svar på frågor om hur mycket som är och 
inte är förfallet (antal och belopp), hur fordringar kan delas in och vilka som kan 
betraktas som en säker fordran. Den beskriver helt enkelt kundfordringens kvalitet 
och anger symtom på tidigare fel i försäljningsflödet som har uppstått som inte har 
gått att utläsa innan. Det kan vara att offerten och fakturan inte stämmer med samma 
belopp. Innehållsanalys och åldersanalys bör göras kontinuerligt inom företaget, till 
exempel varje månad.84

3.10  Factoring
Factoringföretag har funnits i Sverige sedan 1960-talet, men de utvecklades i 
Tyskland och Österrike redan i början av 1900-talet.85 Factoring innebär att ett företag 
belånar eller köper det säljande företagets fakturafordringar. Alltså finns det två olika 
varianter av factoring, fakturabelåning och fakturaköp. Fakturabelåning är vanligast 
bland företagen i Sverige. Fakturaköp används inte lika ofta. Vissa större företag 
använder sig av en utvecklad variant av factoring där de enbart överlämnar 
fakturafordran till factoringföretaget och själva står för allt arbete med 
kundreskontran.86

Fakturabelåning innebär att ett avtal knyts med factoringföretaget, sen överlåter 
företaget sina fakturor allt eftersom. Dessa fakturor belånar företaget till högsta 
möjliga belopp. Desto fler fakturor som inkommer till factoringföretaget desto mer 
kan företaget belåna och på det sättet få mer pengar. Dock finns det alltid en 

                                                
82 P. Hedman, Cash management- Hur ett förbättrat kassaflöde blir ditt företags melodi (Malmö: 
Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1991), s. 22 ff.
83 Lundén, s. 69 f.
84 Hedman, s. 47 ff.
85 P. Boman, Factoring och Leasing (Lund: Studentlitteratur AB, 1985), s. 8.
86 Larsson & Hammarlund, s. 134.
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limitgräns för hur hög summa som får belånas, gränsen är sedan tidigare fastställd i 
kontraktet företagen emellan.  Som pant till belåning sätter företaget sina fakturor. 
Panten som företagen måste sätta innebär att de fortfarande står för risken vid 
fakturabelåning. 87

Vid fakturaköp är det däremot factoringföretaget som står för hela risken, vilket 
innebär att de helt köper ut fakturan från företaget. Detta innebär att företagets fordran 
helt försvinner.88 I redovisningen är det enkelt att bokföra dessa fakturaköp eftersom 
de redovisas precis som en vanlig försäljning av tillgång. Däremot blir det mer 
problematiskt när företaget skall redovisa de belånade kundfordringarna. Skall ett 
företag redovisa en försäljning av tillgång måste alla förpliktelser och rättigheter som 
ingår i tillgången ha övergått till köparen. I det här fallet ligger risken kvar på 
företaget vilket talar för att kundfordringen skall stå kvar hos företaget och det hela 
istället skall ses som ett lån. I FAR 6 behandlas dessa fall som en regelrätt försäljning, 
men fordrar att det görs en notering inom linjen för ansvarsförbindelser.89

Fördelarna med factoring är främst att kunderna betalar snabbare, minskade 
kundförluster och arbetstiden med det administrativa minskar. Orsaken till att 
kunderna betalar snabbare är att factoringföretaget enbart arbetar med att ligga på 
kunder om att de måste betala. Kundförlusterna minskar också vid ständig 
solvensbevakning. Båda dessa faktorer inbringar mer likviditet till företaget. Att 
företaget minskar sitt administrativa arbete framgår tydligt med tanke på att de lägger 
över mycket arbete på factoringföretaget. Dels övertar factoringföretaget hela 
kundreskontran med allt vad det innebär, sen tar de även hand om kravarbete, 
solvensbevakning och betalningsstatistik. Genom factoring finns det därför 
möjligheter att sänka sina administrativa kostnader och mer koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Factoring kan därför ses som en form av outsourcing. Naturligtvis är 
en viktig anledning till att företag använder sig av factoring att det frigör kapital till 
företaget, eftersom de får betalt tidigare för fordran. Den kostnad som uppstår hos 
företaget för tjänsten är en limitavgift och en ränteavgift i procent på 
fakturabeloppet.90

3.11  Betalningsvillkor
Betalningsvillkor brukar förknippas med hur lång tid kunderna har på sig att betala sin 
faktura. Den vanligaste kredittiden är 30 dagar netto, men många kunder använder 
indirekt sina leverantörer som bank med tanke på att dessa oftast får vänta ett bra tag 
på sina fordringar. Enligt räntelagen får ingen dröjsmålsränta tas ut innan 30 dagar 
oavsett om betalningsvillkoren är 10 dagar netto. Det får dock endast tas ut en avgift 
om det finns ett avtal om en kortare betalningstid.91 Detta betyder inte att kunden kan 
betala efter 30 dagar, eftersom om inga betalningsvillkor avtalats har säljaren rätt att 
bestämma vilken dag som skall vara förfallodagen enligt köplagen 49 § eller 
konsumentköplagen 36 §. Att kunderna inte betalar i tid kan bero på flera aspekter. 
Bristande rutiner gällande påminnelser, krav eller dröjsmålsräntor som ej debiteras är 
några faktorer. Det kan även vara kunder som oavsett tid och villkor aldrig betalar i 
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tid eller helt enkelt att betalningsvillkoren är alldeles för strama. Enligt en 
undersökning som har gjorts på 30 olika företag i Umeå försöker företagen numera 
minska kredittiden till 20 dagar. En bidragande orsak kan vara effektiviseringen av att 
handläggningstiden för leverantörerna och kunderna har minskat samt att de vill 
minska kapitalbindningen. Detta har dock mest tillämpats hos företagens nya kunder. 
Genom att minska kapitalbindningen ökar lönsamheten eftersom företaget får in 
pengar snabbare och därmed ökar ränteintäkterna och minskar dess räntekostnader. 
De företag som använder sig av kredit på sina konton kan få ned räntekostnaden 
genom att inte använda lika mycket kredit eftersom fordringarna betalas in till ett 
bankgiro/postgiro som är kopplat till det kontot.92 Hänsyn får dock tas till att 
företagen inte borde driva in sina fordringar för hårt, därför att badwill lätt kan 
skapas.93 En viktig detalj som företag kan använd sig av för att minska 
kundförlusterna är tillämpningen av kreditlimit.94 En kreditlimit innebär att varje kund 
har en gräns för hur mycket de kan handla för på kredit. Denna gräns kan både vara 
generellt eller individuellt satt på kunderna.95

3.11.1 Rutiner vid utebliven betalning
Betalningarna skall vara kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen. Uppfylls ej 
detta har kreditgivaren rätt att vidta olika åtgärder. En påminnelse brukar skickas ut 
efter några dagar som påminner att fordran skall betalas. Det är viktigt att inte vara 
allt för hård utan det skall bara vara en uppmaning att kunden skall betala. Hjälper 
inte det här är det lämpligt med ett kravbrev någon vecka senare. Den skall vara 
hårdare än den första. Har påminnelseavgift avtalats kan den appliceras här. Fungerar 
det ej skickas en vecka senare ytterligare en påminnelse med hot om att ta ärendet till 
inkasso om betalning inte fullbordas. När som helst efter förfallodagen kan ärendet 
skickas till inkasso men det kan förekomma badwill om kunden ej har blivit 
informerad om det. En ännu bättre metod är att ringa till kunden eftersom de oftare 
har svårare att ursäkta sig i telefon.96

3.11.2  Förfallodag
En kund tolkar gärna sina betalningsvillkor till sin fördel. Med det menas att om 
leverantören inte har satt ut någon förfallodag utan endast angivit betalningsvillkor 30 
dagar netto, vill kunden räkna förfallodagen från den dagen den registreras hos 
kunden. För att inte föranleda missförstånd skall förfallodagen uttryckligen stå på 
fakturan. Ett tips är att använda sig av en bankdag för att på det sättet indirekt minska 
kredittiden. Till exempel om det står att fakturan skall vara betald senast 5 juni 
(lördag) medför det att pengarna skall finnas på kontot den 4 juni (fredag) eftersom 
det är den sista bankdagen.97
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3.11.3 Autogiro
För att minska risken för utebliven betalning kan autogiro vara att föredra. Autogiro är 
framförallt lämpligt till de kunder som betalar regelbundet. Banken överför 
fakturabeloppet från kundens konto till företagets på förfallodagen. Fördelen med 
autogiro är att företaget undgår kostnader för betalningspåminnelser och andra 
administrativa kostnader. Även för kunden är det en fördel eftersom de inte behöver 
bevaka förfallodagen och deras administrativa kostnader minskar. En nackdel för 
säljaren är att det inte är en bra metod till kunder som brukar betala innan 
förfallodagen.98

3.11.4 Postförskott
En möjlighet att använda sig av till nya kunder, eller kunder som har misskött 
betalningar innan är postförskott. Genom postförskott betalar kunden varan när den 
hämtas ut på posten. Postförskott eliminerar på detta sätt helt risken för kundförluster. 
Dock är det inte särskilt bekvämt för kunden när han måste betala kontant och hämta 
varan själv. Skulle det uppstå att kunden inte hämtar ut varan får företaget som 
skickade den betala frakten tillbaka och den brukar vara väldigt hög. Därför är det inte 
lönsamt om det gäller en mindre kostsam vara utan det kan bli billigare att istället ta 
kundförlusten.99

3.11.5 Kassarabatt
En möjlighet som företag tillämpar för att få in sina fordringar i tid är kassarabatt. 
Vilket innebär exempelvis att kunden har 30 dagar på sig att betala, men får 2 % 
avdraget på sin faktura om de betalar inom 10 dagar. Skulle de betala inom 10 dagar 
medför detta att företaget har gett en årlig ränta till fördel för kunden på 36 %.100

Numera är kassarabatter inte lika vanligt, utan börjar alltmer försvinna i 
betalningsvillkoren. Orsaken är att kassarabatter är ett dyrt alternativt för företaget.101
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4 Empiri

I empirin sammanställer vi de intervjuer som vi har utfört med företagen. Våra 
frågeställningar var hur företagen värderade och hanterade sina kundfordringar, 
samt vilken insikt de hade i kundförlusternas påverkan på resultatet.

4.1 Scan AB 

4.1.1 Företaget Scan AB
Scan startade sin verksamhet 1899 i Halland. När företaget började visa lönsamhet 
utökades det och nya fabriker öppnades. Numera ingår Scan i koncernen HK Scan 
som är ett av norra Europas ledande livsmedelsföretag inom dagligvaruhandel för 
kött, charkuterivaror och färdigmat. Företaget har en omsättning på cirka 10 miljarder 
och sysselsätter ungefär 3 300 personer. Detta gör att Scan får anses vara ett mycket 
stort företag. Kreditavdelningen är beläget i Skara och vår kontaktperson, Per 
Sunnemark, arbetar där som kreditchef. Per har varit verksam i företaget sedan 1976. 
Hans uppgifter är att kontrollera kundernas betalningsrutiner och sätta rätt krediter till 
rätt kunder. 

4.1.2 Hantering av kunder
Scans kundkrets uppgår till uppemot 700 kunder. Detta medför att det blir viktigt med 
ett väl fungerande bevakningssystem, vilket underlättar möjligheten att få betalt för 
sina kundfordringar. Scan delar in kunderna, som de säljer till, i tre olika klasser. Det 
är till dagligvaruhandel, charkindustrin och sista klassen är restauranger och storkök. 
Kreditgränserna kan variera från kund till kund beroende på den säkerhet och 
ekonomiska situation Scan känner att kunden har. Det är även en ”levande” gräns som 
kan ändras utefter kundens ekonomiska utveckling på marknaden. För att hitta den 
rätta kreditgränsen inleder Scan alltid en ny affär med att göra en kreditanalys på nya 
kunder. Denna analys kan variera beroende på storleken på köpeavtalet. Vid ett litet 
avtal kan det räcka att de tar en kreditupplysning på företaget. Upplysningen visar 
bland annat kundens betalningsanmärkningar, dess likviditet och årsredovisning. 
Utifrån detta får Scan en översiktlig bild av företagets betalningsförmåga. Vid större 
avtal räcker inte alltid det här utan då genomför de en större analys av företaget. Vid 
en sådan kan Scan mer ingående studera bokslutet av företaget och ibland ringa 
banken för att få en referens. Ibland händer det också att de besöker den nya kunden 
för att kunna få en bra helhetsbild av företaget och dess ledning. När ett avtal med en 
ny kund väl har fullgjorts är det viktigt för Scan att inte släppa fokus från kunden. 
Marknaden är i ständig rörelse och likväl är kunden. Bara för att han kunde betala 
senast behöver det inte betyda att fallet blir sådant i framtiden. 

Scan har en väldigt ingående arbetsprocess för att kontrollera kundernas kreditstatus. 
De använder sig av intern och extern granskning. Den interna granskningen består av 
en kundreskontra, som ger företaget bra information om vilka kunder som betalar i tid 
och vilka som har för vana att hamna efter med betalningar. En annan viktig intern 
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detalj, som Per framhåller, är kommunikationen mellan olika avdelningar såsom till 
exempel försäljnings- och kreditavdelningen. ”Alla affärer innebär en risk” säger 
Per, det är inte bara viktigt att sälja en produkt, utan en god affär avslutas först när 
pengarna kommer in. Därmed är det viktigt med en bra dialog avdelningarna emellan, 
då varje part har sin egen information om kunden. Externt använder de sig av en 
onlineuppkoppling mot Upplysningscentralen som kontinuerligt visar förändringar 
som sker hos kunderna. Det kan vara allt från förändringar i företagsledningen, nya 
bokslut som blir offentliga eller eventuella betalningsanmärkningar som uppkommer 
hos kunden.

För sina långtidsbevakade kundförluster använder de sig av ett 
inkassobevakningsföretag. Med detta menas att de låter ett externt företag sköta 
uppföljningen av konkursföretaget och vid en eventuell framtida ersättning har de ett 
avtal som avgör hur mycket Scan får ta del av. Denna ersättning blir en vinst eftersom 
de inte antog att de skulle få ut något alls enär de redan bokfört den som en 
konstaterad förlust.

4.1.3 Betalningsvillkor
Scan fakturerar både dagligen och veckovis till sina kunder och med hänsyn till att de 
är ett företag som säljer dagligvaror kan de ha andra betalningsvillkor än ett 
produktionsföretag som inte sysslar med liknande verksamhet. När produkten 
anländer till kunden säljs den oftast vidare inom några dagar vilket gör att kunden är 
mer förstående till den kortare kredittiden, 10 dagar. Denna kredittid anser Scan vara 
den kortaste och på det sättet mest optimala för just dem. Med tanke på 
handläggningstiden, post etcetera skulle det vara svårt att reducera kredittiden 
ytterligare. Skulle det senare visa sig att kunden inte betalar i tid skickar de ut 
påminnelser som är uppdelade i tre olika nivåer. Först skickas den snällare varianten 
av påminnelse ut, därefter en lite hårdare och sist hotet om vidarebefordring av 
ärendet till inkasso. Som en extra handling ringer de ibland direkt till kunden för att 
påminna om den obetalda fakturan. Att ringa anser de vara en effektiv metod, för det 
anses svårare att ignorera en röst än ett brev. Det är även många kunder som använder 
sig av tjänsten autogiro. När det inte finns några pengar att dra från kontot ringer de 
alltid till kunden och påpekar att de inte har fått betalt. Som påtryckningsmedel till 
sina påminnelser tillämpar de en sedvanlig dröjsmålsränta, med en generell nivå. 

4.1.4 Värdering av kundfordran
När en fordran hamnar hos inkasso anser Scan att en befarad kundförlust föreligger.
Beräkningen om det skall råda en befarad kundförlust avgörs av en individuell 
bedömning omkring en gång i månaden. ”Det är viktigt att tidigt omvandla till 
eventuella kundförluster.” menar Per. Allt för att en aktuell och korrekt nivå skall 
existera på posten kundfordringar. Om Scan inte fått betalt efter den tredje 
påminnelsen kopplas eventuellt rättsliga åtgärder in, såsom Kronofogdmyndigheten 
som utfärdar en dom för ärendet och gör en utmätning av företaget om inte kunden 
bestrider det eller betalning har skett. Visar det sig att det inte finns några tillgångar 
kvar i företaget omvandlas den befarade kundförlusten till konstaterad. När en fordran 
har blivit konstaterad kundförlust medför inte detta att den försvinner ur Scan´s 
register. I framtiden när den tidigare kunden kommit på fötter igen finns möjligheten 
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att kunna få betalt, undantaget är om företaget var ett aktiebolag som vid en konkurs 
likvideras eftersom möjligheterna till framtida betalningsströmmar då försvinner. 

4.1.5 Kundförluster 
Anledningen till att Scan är noggranna i sitt arbete kring kundförluster är, trots att de 
är ett väldigt stort företag med hög omsättning, att en kundförlust får en stor påverkan 
på deras resultat. Arbetet har också lett till att de idag har väldigt låga kundförluster.

4.2 Ginza AB

4.2.1 Företaget Ginza AB
Ginza bildades 1968. Vid denna tid skedde försäljningen från grundaren Hasse 
Haraldssons garage, men har idag växt ut till ett av Sveriges största E-handelssiter. 
Ginza är verksam inom försäljning av musik, film och spel. Den största försäljningen 
sker via Internet. Idag besöker dagligen 50 000 personer Ginza´s hemsida. De har en 
omsättning på cirka 300 miljoner och sysselsätter ett 70-tal personer. Vi har varit i 
kontakt med Jan Svensson. Han arbetar som ekonomichef på Ginza sedan tre år 
tillbaka och utfallet nedan är grundat kring hans svar i intervjun. 

4.2.2 Hantering av kunder
Ginza har 500 000 kunder, där de flesta är män över 35 år och barnfamiljer. Den 
huvudsakliga delen av försäljningen sker idag på postorder via Internet eller genom 
deras katalog som ges ut i runt 135 000 exemplar varje månad. När en kund önskar 
beställa, via faktura, från Ginza utförs automatisk en kreditprövning på kunden. 
Klarar kunden prövningen har de möjlighet att betala mot faktura, de andra får betala 
via kortbetalning eller genom postförskott. Detta medför att en person med sämre 
kreditvärdighet har möjlighet att handla hos Ginza. Med tanke på att det görs en ny 
kreditprövning varje gång kunden handlar krävs det inte något extra arbete med att 
göra uppföljningar på redan befintliga kunder, eftersom kreditprövningen kan ses som 
en form av uppföljning. Om kunden, trots att han har blivit godkänd vid 
kreditprövningen, ändå inte betalar i tid har Ginza ett samarbete med ett 
factoringföretag för att få hjälp med att driva in fordringen. Dessa uppdrag med 
obetalda påminnelser skickas över månadsvis. Ginza använder sig av en kreditgräns 
för sina kunder, denna gräns ligger generellt sett på 1 300 kronor men är justerbar vid 
en bra kund.

4.2.3 Betalningsvillkor
Ginza fakturerar dagligen sina kunder och använder sig av en kredittid på 10 dagar. 
Detta är något som de flesta kunder accepterar men vid en ökning av kreditgränsen 
kan även kredittiden ökas till 30 dagar. Har kunden inte betalat sin faktura tio dagar 
efter förfallodatum påbörjas en indrivningsprocess. Factoringbolaget sänder ut en 
påminnelsen där de upplyser kunden om att ärendet kan gå vidare till inkasso vid 
utebliven betalning. Sista steget blir i vissa fall att skicka fordran vidare till 
Kronofogden. Vid särskilda tillfällen när det kan tyckas passande används 
telefonpåringning. Ginza använder sig inte av någon dröjsmålsränta utan istället 
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lägger de på en påminnelseavgift vid dröjsmål. Skulle ärendet gå så långt som till 
inkasso tillkommer ännu en avgift, samt en årlig ränta.

4.2.4 Värdering av kundfordran
Varje månad gör Ginza en översiktlig värdering av sina kundfordringar för att ha en 
god insikt i dem. Vid varje delårsbokslut görs dock en mer utförlig värdering där de 
osäkra kundfordringarna skrivs ned. Vid värderingen av de osäkra kundfordringarna 
används en kollektiv nedskrivningsmetod, där en procentsats tas med hänsyn till 
historisk fakta bland deras kundfordringar. Procentsatsen används mot alla fordringar, 
exklusive de som är sju månader eller äldre, och utgör sedermera befarade 
kundförluster i redovisningen. De fordringar som var sju månader eller äldre bokförs 
här helt som konstaterade kundförluster. Vid konkurser eller uppenbara bedrägerier 
skrivs fordringarna över till konstaterad kundförlust löpande. Skulle det visa sig att 
tidigare avskrivna kundförluster kan återvinnas bokförs dessa som återvunna.

4.2.5 Kundförluster 
Eftersom det sker en indirekt uppföljning av gamla kunder varje gång de handlar 
minskar risken för kundförluster enär informationen är aktuell. Detta gör att de inte 
har stora problem med kundförluster, utan dessa ligger på en väldigt låg nivå. Ginza 
tycker inte heller att kundförlusterna påverkas av vilken konjunktur det råder i landet. 

4.3 Stayhard AB

4.3.1 Företaget Stayhard AB
Stayhard är ett företag som sysslar med försäljning av märkeskläder via Internet. 
Företaget får anses relativt nystartat och har sitt säte i Herrljunga. Vår kontaktperson 
och tillika VD:n för företaget, Joakim Naumburg, startade ihop med Daniel Möller 
verksamheten i november 2005. Idag har företaget växt till att ha en omsättning på 
cirka 20 miljoner kronor och sju personer arbetar numera heltid i företaget. I företaget 
sker det ständigt förändringar inom organisationen och expansionen är hög.  

4.3.2 Hantering av kunder
Idag har Stayhard cirka 16 000 kunder och denna siffra ökar för varje dag. De säljer 
sina kundfordringar till ett factoringföretag. Avtalet innebär att factoringföretaget står 
för hela risken med fakturan, medan Stayhard i sin tur betalar en viss procent av 
omsättningen plus en avgift på varje faktura. När en kund vill genomföra en 
beställning och väljer att de ska betala mot faktura, görs det en kreditprövning på 
kundens personnummer. Denna kreditprövning går igenom factoringföretagets 
databaser. När det alltid sker en kreditprövning vid fakturahandel utförs det indirekt 
en uppföljning av kunderna som säkrar att det inte finns någon betalningsanmärkning. 
Om köpet godkänns går beställningen igenom. Stayhard fakturerar ut till kund varje 
dag och när ordern aktiveras görs samtidigt en orderbekräftelse till factoringföretaget, 
som i denna stund tar över ansvaret för fakturan. Vid denna tidpunkt har Stayhard 
utfört sin del av avtalet. 



28

4.3.3 Betalningsvillkor
När orderbekräftelsen kommer factoringföretaget tillhanda tar de på sig ansvaret att 
driva in fordringen. Stayhard tillämpar en kredittid på 30 dagar, denna har dock höjts 
från tidigare 14 dagar. Stayhard tillämpar en kreditlimit, som är satt till maximalt     
10 500 kronor. Naturligtvis krävs det att kunden inte har någon betalningsanmärkning 
och även inkomsten spelar in när kreditlimiten sätts. Oavsett om kunden betalar eller 
inte får Stayhard betalt för fakturan av factoringföretaget var 14:e dag. Denna lösning 
anser Joakim är bra för Stayhard så länge verksamheten är relativt liten, eftersom de 
inte behöver lägga ned någon tid kring kundfordringar och sina kunder. Skulle 
utvecklingen fortsätta att stiga kan det i framtiden bli aktuellt med att själva driva in 
sina kundfordringar, men i dagsläget är det inte lönsamt.

4.3.4 Värdering av kundfordran
Eftersom Stayhard säljer sina kundfordringar till ett factoringföretag har de även sålt 
bort arbetet med att värdera dem. I kontraktet står det att de ska få betalt oavsett utfall, 
vilket gör att Stayhard inte har några problem eller arbete med att värdera sina 
kundfordringar. Detta gör att de kan lägga all tid på sin kärnverksamhet.

4.3.5 Kundförluster 
Genom att sälja sina kundfordringar har Stayhard även eliminerat risken till 
kundförluster och arbetet kring dem. De behöver heller inte oroa sig för att eventuella 
kundförluster skall öka vid en framtida lågkonjunktur. Vid ett fåtal tillfällen har de 
råkat ut för bedrägeriförsök, där kunden försökt fylla i någon annans personnummer 
och sen sin egen hemadress. Men Stayhard har krav på sig att alltid skicka alla varor 
till den personens hemadress vars personnummer kreditbedömningen utförs på.

4.4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

4.4.1 Företaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, nedan kallat enbart Öhrlings, fick sin 
nuvarande form 1999 genom en sammanslagning av två bolag. Numera sysselsätter de 
omkring 3 100 anställda med 125 kontor över hela Sverige. Öhrlings är ett 
tjänsteföretag som sysslar med revision, redovisning och rådgivning inom finansiella 
och närliggande områden. De är idag ledande i Sverige inom denna bransch. Förra 
året låg den totala omsättningen på 3,4 miljarder. Vi har intervjuat Daniel Eklund som 
arbetar som auktoriserad revisor sedan fyra år tillbaka på Öhrlingskontoret i Skövde.

4.4.2 Hantering av kunder
Öhrlings koncern har 50 000 kunder som de arbetar med per år. Deras kundkrets 
består av såväl stora som små bolag. På Öhrlings är det den revisor som är ansvarig 
för kunden som sköter faktureringen. Vid de tillfällen som den ansvariga för 
faktureringen inte haft direktkontakt med kunden under arbetets gång, kan detta 
delegeras ut till den som är revisionsansvarig. Öhrlings får oftast nya kunder via 
referenser. Genom detta tillvägagångssätt har oftast Öhrlings redan en viss relation 
med och en känsla om vad det är för typ av kund. Vid granskning av ny kund utförs 
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oberoende analyser och i dessa är en kreditbedömning en del av själva bedömningen. 
Processen ser i stort likadan ut oavsett storleken på kunden. Avgörande är dock 
huruvida kunden är känd sedan tidigare, vid godkännandet av en ny kund. Eftersom 
Öhrlings jobbar med kundernas redovisning befinner de sig i en lite annorlunda 
situation, till skillnad mot andra företag, när det handlar om att följa upp kundernas 
betalningsförmåga. Med tanke på att de redan har information på det berörda 
företaget, i form av årsredovisningar och dess inblick i verksamheten, finns det ingen 
anledning att använda någon extern faktor som stöd. Den löpande kontakten med 
kunden bidrar till att deras arbete leder till kontinuerlig uppföljning.

4.4.3 Betalningsvillkor
Den månatliga faktureringen skiftar väldigt mycket från månad till månad. Under 
januari till juni när trycket är som störst, faktureras det betydligt större summor än 
exempelvis under sommarperioden. Som standard har Öhrlings 10 dagars kredittid, 
men på grund av förvärv av nya byråer där kunderna haft 30 dagar finns detta kvar 
hos vissa kunder. Det kan även i vissa fall förekomma överenskommelser på 30 dagar 
med andra kunder. Eftersom faktureringen sker löpande varje månad och vissa 
tjänster kan ha utförts i början på månaden kan kredittiden för vissa fordringar bli upp 
till två månader, om 30 dagars kredittid tillämpas. Detta innebär att Öhrlings i dessa 
fall binder mycket kapital från det att tjänsten utförs till fakturering. Därför försöker 
Öhrlings använda en kort kredittid, just för att de, till skillnad från exempelvis ett 
produktionsföretag, inte fakturerar direkt efter utfört arbete. Skulle det visa sig att 
kunderna inte betalar i tid skickas en påminnelse ut per automatik, denna skickas efter 
cirka 30 dagar och betalas inte den kan det bli inkassoärende. Vid sidan om processen 
sker ständigt en löpande dialog med kunden ifråga. Skulle trots tidigare påtryckningar 
betalningen fortfarande utebliva försöker Öhrlings i samspråk med kunden arbeta 
fram en betalningsplan. Användandet av inkasso bedöms individuellt från fall till fall. 

4.4.4 Värdering av kundfordran
Öhrlings värderar sina utförda tjänster i två steg. Först måste de värdera hur mycket 
av det pågående arbetet som kan faktureras ut till kund. Denna bedömning sker 
individuellt och målet är att sätta rätt pris till den tjänst som har levererats. Skulle det 
uppstå en negativ skillnad mot Öhrlings interna kalkylsystem innebär det att en 
indirekt kundförlust föreligger. Den andra värderingen förekommer när kunden inte 
har betalt sin faktura. Här använder de sig av en schablontrappa som värderingsmetod. 
Detta är en generell bedömning av kundfordringarna som görs efter förfallodagen. 
Här gör de ett antagande för varje grupp av förfallna fakturor, huvudsyftet med 
trappan är att få fram samma resultat som vid en individuell bedömning. I samma 
stund som arbetet med trappan tar vid övergår den förfallna kundfordran till en 
befarad kundförlust. 

4.4.5 Kundförluster 
Den konstaterade kundförlusten uppstår först vid konkurs eller om en 
överenskommelse med kunden uppnåtts, nämligen ackord. Öhrlings använder sig inte 
utav factoring. I dagsläget finner inte Öhrlings några större problem med 
kundförluster, vilket Daniel förklarade berodde till stor del på den rådande 
högkonjunkturen i landet. När de flesta av kunderna går med vinst är det heller inga 
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problem att få betalt. De små kundförlusterna Öhrlings har, uppstår vid de indirekta 
kundförlusterna i det pågående arbetet.

4.5 En revisors syn på kundfordringar
Generellt anser inte Daniel att det i dagsläget råder några större problem med 
kundförluster ute bland företagen. Detta för att företagen i den höga konjunkturen 
tjänar bra med pengar. Problemen som råder är att vissa branscher har fordringar som 
släpar efter. Vilket leder till att företagen, som Daniel uttryckte det, ”får agera bank 
för sina kunder”. En viktig detalj som Daniel påpekar för företagen är att försöka 
”städa upp” i kundreskontran innan det blir lågkonjunktur, eftersom sannolikheten är 
större att kunderna betalar vid högkonjunktur än vid lågkonjunktur. Annars kan 
företagen drabbas av väldigt stora kundförluster när konjunkturen väl vänder. I 
allmänhet tyckte Daniel företagen hade bra insikt i sina fordringar och förståelse för 
vad en kundförlust kan innebära. Somliga företag borde dock kommunicera bättre 
mellan avdelningarna, eftersom det i vissa fall kan förekomma för mycket säljtänk 
och för lite risktänkande. Ofta finns det en kreditlimit för varje kund vilket tyder på en 
bra internkontroll. Men skulle denna gräns överskridas på grund av dålig 
kommunikation mellan avdelningarna övergår det till dålig internkontroll. I dessa fall 
kan kommunikation ihop med risktänkande vara en viktig punkt. En del personer kan 
glömma bort att man ”har ej sålt förrän man fått betalt”.102

4.5.1 Skatteverkets syn på nedskrivningar
Vi tog upp problemet om Skatteverkets hårdare bedömningar vid nedskrivning av 
kundfordringar. Frågan var om Daniel tyckte de blivit mildare och mer likt en revisors 
bedömning. Detta var inget som Daniel höll med om utan han tyckte kraven var minst 
lika hårda som tidigare. Han menade att företagen istället ofta använder sig av en 
metod där de i bokföringen skriver ned kundfordran, men i deklarationen återförs 
nedskrivningen som en ej avdragsgill kostnad. Allt för att följa Skatteverkets hårdare 
regler angående nedskrivningar. En viktig detalj för att underlätta att Skatteverket 
skall godkänna nedskrivningen är att inte fortsätta att sälja på kredit till den 
betalningsskyldige.

4.5.2 Factoring
De företag som Daniel arbetar med och som använder sig av factoring belånar alla 
sina fordringar. Det finns alltså ingen som säljer sina kundfordringar. Därmed finns 
risken kvar och de sköter själva sin kundreskontra. Eftersom de själva har hand om 
kundreskontran ser han ingen ytterligare effekt av att kunderna betalar tidigare med 
factoring. 

                                                
102 Daniel Eklund, Öhrlings
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Analys

I analysen sammanfogar vi teorin med empirin. Vi belyser frågeställningarna och 
diskuterar de olika företagens val av hur de hanterar och värderar sina 
kundfordringar.

4.6 Hantering av kunder
Den första fråga som kan ställas är hur hanteringen av kunderna skall se ut. Skall en 
generell hantering föreligga eller skall hanteringen ske individuellt beroende på 
kunden. Arbetet med kunderna kan ske individuellt, för att en hög effektivitet skall 
uppstå. De kunder som gör mindre beställningar behöver inte samma efterforskningar 
som en kund med en betydande beställningsstorlek. Scan ansåg det onödigt att lägga 
ned samma tid och pengar på alla kunder. Ett undantag från att hantera varje kund 
individuellt är när det rör sig om postorderföretag. Deras stora kundgrupp gör det mer 
effektivt att generalisera kunderna. Utgångspunkten enligt teorin och empirin bör 
dock i alla företag vara att göra en kreditbedömning för att se om 
betalningsanmärkningar finns, för att få en första uppfattning om kunden. Finns dessa 
kan det betyda att kunden kan få svårigheter med att betala fakturan i framtiden. 
Undviker företaget att genomföra en kontroll av kunden får de inget underlag, utan 
”famlar i mörker”. Vid användandet av individuell hantering kan det vid stora 
beställningar vara värt att göra en mer genomgående analys. Trots att detta kostar 
både pengar och tid kan företaget tjäna på det i längden. 

En metod som företag kan använda sig av för att minska sina kundförluster är en 
kreditlimit. Detta är en säkerhetsåtgärd som är vanligt förekommande i våra företag. 
Öhrlings tillämpar ingen kreditlimit, vilket kan ha sin förklaring i den kontakt de har 
med kunderna enär de arbetar bredvid dem. Det anses omotiverat i det här fallet att ha 
en kreditlimit. När företaget använder sig av kreditlimit hamnar deras kundfordringar 
inom en viss ram. Det betyder att företaget får bättre kontroll över hur mycket varje 
kund handlar för. I företag med få kunder är det viktigt att ha en rörlig kreditlimit för 
att anpassa sig mer till kunderna. Få kunder underlättar en bra kundrelation vilket 
bidrar till att möjligheten för anpassningen av limiten ökar. Skulle det vissa sig att 
kunderna är trovärdiga och sköter sina betalningar kan limiten höjas. Det är viktigt att 
vara flexibel både uppåt och nedåt, dels för att maximera vinsten och inte missa en bra 
affär men även för att minska förlusten vid en dålig affär. Vid en stor kundkrets blir 
det svårare att anpassa limiten efter den speciefika kunden utan en generell limit bör 
sättas. Dock måste hänsyn tas till att det kan vara olika limiter för olika grupper, 
exempelvis för dem som brukar handla i stor omfattning och de som handlar för en 
liten summa. Företag som är stora och har olika avdelningar där kunderna slussas 
emellan kan det vara bra att tillämpa kreditlimit för att underlätta kommunikationen. 
Det är viktigt att det finns ett system där de berörda avdelningarna kan kontrollera 
varje kunds status, exempelvis att den senaste fakturan har blivit betald vilket gör att 
försäljningsutrymmet ökar igen. Försäljningsavdelningen skall därmed veta hur 
mycket de får sälja till kunden utan att behöva undersöka saken manuellt med andra 
avdelningar, vilket sparar både tid och pengar.
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En annan viktig detalj vid hantering av kunden är uppföljningen. Eftersom marknaden 
är rörlig, är det viktigt att inte bara göra en analys av företaget första gången de 
beställer eftersom kunden kan hamna i betalningssvårigheter även i framtiden. Ett 
företag har i regel fler gamla kunder än nya, vilket gör att den största inkomsten 
kommer från dessa. Alltså skulle de största kundförlusterna, rent teoretiskt, också 
kunna uppkomma från företagets gamla kunder.

4.6.1 Factoring
Ett sätt att undgå arbetet kring kundfordringar är som tidigare nämnts att överlåta dem 
till ett factoringföretag. Det är även ett sätt att undvika en eventuell obehaglig konflikt 
med en kund som inte har betalat. För kundrelationen kan det vara bra att inte behöva 
kräva kunden och istället låta en utomstående part sköta detta. Genom att låta ett 
professionellt finansbolag arbeta kontinuerligt med att driva in företagets fordringar 
kan även kunden påverkas till att bli bättre på att betala. En annan detalj är att vid 
tillämpningen av factoring kan företaget få betalt innan kunden betalar vilket medför 
att likviditeten ökar. Den ökade likviditeten medför att företaget inte behöver ha lika 
hög kredit på banken och räntekostnaden sänks. Factoring kan med fördel användas 
vid lågkonjunktur, när kunder har svårare att betala. Dock finns risken att ett 
factoringföretag sätter priset efter vilken konjunktur vi lever i. Vid lågkonjunktur blir 
deras arbete mer krävande vilket även kan medföra att priset för tjänsten kan öka. 

Stayhard AB använder sig av att sälja sina kundfordringar och tycker detta är bra för 
tillfället. De tillhör en kategori av företag som kan ha nytta av factoring, med tanke på 
att de är ett relativt nystartat företag med många kunder som de inte har någon 
personlig relation till. När de säljer fakturorna kan de istället koncentrera sig på sin 
kärnverksamhet. Ett företag med få kunder och mindre resurser ligger i gränslandet 
där de skulle kunna tjäna på factoring. Det avgörande kan vara om kompetensen och 
tiden finns inom företaget. Om företaget har enbart ett fåtal kunder blir inte arbetet 
med kundfordringarna lika omfattande och därför enklare att sköta internt. Stora 
företag med tillräckliga resurser har ej det behovet enär de klarar arbetet i sin egen 
organisation. Om ett företag känner att arbetet med kundfordringar tar för mycket tid, 
vilket leder till att de inte hinner med att sköta sin kärnverksamhet, är factoring ett bra 
alternativ. Nackdelen med factoring kan vara att det blir lite dyrare för företaget.

4.7 Betalningsvillkor
När företag arbetar med att effektivisera sin verksamhet, har de även börjat tänka på 
arbetet med kundfordringarna. En del av effektiviseringen är att tillämpa en kortare 
kredittid. Vid intervjuerna ställdes frågor angående företagens kredittid. Kredittiden 
var något som företagen försökte att ha en låg nivå på. Det enda undantaget var 
Stayhard som faktiskt ökade sin från 14 dagar till 30 dagar. Detta kan bero på att de är 
relativt nya på marknaden och hade i starten behov av kapital för att kunna investera 
vidare och utvecklas. Numera har det gått bra för dem och det kan vara en anledning 
till varför de har höjt kredittiden för att anpassa sig mer till kunderna. Genom att ha en 
låg kredittid binder inte företagen lika mycket kapital. Detta gör att de kan använda 
sina egna likvida medel istället för att använda sin kredit på banken. Till följd av den 
låga kredittiden undviker företaget både kostnaden för att binda för mycket kapital 
och kreditkostnaden. 
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En fråga som kan ställas efter empirin är hur många påminnelser ett företag 
egentligen skall skicka ut. Vad är det ultimata antalet för att få kunderna att betala? 
Det varierade mycket bland företagen och vilket antal som var bäst gick ej att utläsa. 
Det som kan sägas är än dock att efter bara en påminnelse kan det vara väl hårt att 
därefter skicka direkt till inkasso. Det kan skapa en dålig kontakt mellan företaget och 
kunden, enär det kan anses som att de bara är ute efter pengar istället för en bra 
kundrelation. Det är viktigt att den första är mild för att bibehålla den goda 
kundrelationen eftersom alla kan missa att betala. Den andra ska vara hårdare 
eftersom det är dålig respekt att inte betala det som de har beställt.103 Skulle den andra 
påminnelsen inte betalas bör ärendet gå vidare till inkasso. Att skicka ut tre 
påminnelser kan vara en för mycket, eftersom den tredje påminnelsen kommer först 
efter väldigt lång tid. Saknar kunden pengar att betala räkningen ges det längre tid till 
att få fram pengar, men ger än dock en sämre likviditet eftersom dröjsmålsränta läggs 
på den ursprungliga skulden. I längden blir kontentan i alla fall att kunden inte 
kommer att kunna betala sina skulder, oavsett antal påminnelser. Den andra 
påminnelsen mister sin betydelse om kunden vet att den får en tredje innan ärendet 
skickas till inkasso. Skulle fallet vara sådant att kunden har pengar men ändå inte 
betalar känns det mer som att det beror på kundens ovilja att ej fullfölja sin skyldighet 
i avtalet. Istället för att skicka en tredje påminnelse kan i detta skede telefonen 
användas. Genom telefonkontakt blir det mer genant för kunden att han inte har 
betalat. Företaget blir mer levande och visar att de har uppsikt över kunden. När 
telefonkontakt används kan det även få effekten att kunden betalar just företagets 
kundfordran eftersom den blir mer prioriterad. Det är viktigt att anpassa sitt 
tillvägagångssätt efter den enskilda kunden och företagets rutiner. Vid en stor 
kundkrets blir detta svårt och ett standardsätt är att föredra.

4.8 Värderingsmetoder
Kundfordringar kan värderas på tre olika sätt. Endera bedöms det individuellt, 
kollektivt eller genom en schablontrappa. De faktorer som spelar in beroende på 
vilken modell som lämpar sig bäst är antal kunder, storleken på kundernas 
beställningar och den som bäst passar in under god redovisningssed för det enskilda 
företaget. Företagen i empirin, förutom Stayhard som säljer sina, tillämpar var sin 
värderingsmodell. 

Scan är ett stort företag och har därför möjlighet att nyttja egen personal som 
kontinuerligt arbetar med att minimera kundförlusterna. Möjligheten till att få en 
rättvis värdering av kundfordringarna, vid individuell bedömning, ökar när de har 
personal som konstant arbetar nära kunden med dess krediter. Den individuella 
värderingen skall även enligt lag tillämpas i första hand. En kollektiv bedömning 
skulle inte godkännas enär deras kundgrupp är för liten och kunderna ej handlar för 
små belopp. Skulle de vilja använda sig av schablontrappan istället skulle det medföra 
att de placerar kundfordringarna i olika fack och mister därför noggrannheten som en 
individuell bedömning ger. Att mista sin noggrannhet kan få stora konsekvenser enär 
deras kundfordringar kan bestå av väldigt stora belopp och det kan inte anses följa 
god redovisningssed. Ett kvarstående alternativ existerar endast, den individuella 
värderingen. 

                                                
103 Lundén, s. 71.
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Ginza använder sig av den kollektiva värderingen. Med tanke på deras stora kundkrets 
finns ingen möjlighet för dem att göra en individuell värdering eftersom det skulle ta 
alldeles för lång tid och kostnaderna skulle överstiga nyttan. Enligt lagen har de även 
rätt att undgå den individuella värderingen och de har möjligheten att istället nyttja sig 
av den kollektiva modellen. Anledningen är att de har en stor kundbas som handlar 
för små belopp. Schablontrappan skulle kunna vara ett alternativ men enär de ej har 
någon personlig kontakt med kunderna kan det vara svårt att veta sannolikheten att 
kundfordran kommer att bli betald. Det skulle även ta för lång tid. 

Öhrlings som är ett tjänstföretag har bra kontakt med sina kunder. De har god inblick i 
kundens företag vilket krävs för att kunna använda sig av schablontrappan. Öhrlings 
avvaktar innan de skriver ned sina kundfordringar. Detta kan grunda sig i att de har 
god kunskap, genom deras täta kontakt, om hur kundens företag går och drivs. En 
annan faktor kan vara att de som revisorer besitter förtur, mot andra leverantörer, vid 
en eventuell konkurs och därigenom kan känna en viss säkerhet.104 I lagen är det 
godtagbart att använda sig av en individuell värdering samt en kollektiv värdering om 
grunder finns. Angående schablontrappan finns det ingen lag som säger att det är 
förbjudet att värdera enligt denna, men inte heller någon som framhäver den. 

4.8.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning
Som nämnts innan är de skatterättsliga kraven, om när ett företag får skriva ned en 
kundfordran, hårdare än vad de civilrättsliga är. Det kan ha sin utgångspunkt i att vid 
en nedskrivning av kundfordran minskar företagets intäkt vilket medför att företagets 
skattekostnad blir lägre. Den lägre skatten kan därför vara en av anledningarna till 
varför skatteverket nästan bara accepterar en nedskrivning när en kundförlust är 
konstaterad. En annan anledning är om företaget hade tillåtelse att alltid skriva ned en 
befarad kundförlust, skulle det betyda att de kunde använda sig av nedskrivningar för 
att skjuta fram sina vinster inom företaget. Det skulle vara ett sätt att jämna ut sina 
vinster över åren vilket inte är meningen med en kundfordran, eftersom det finns 
andra metoder för skatteutjämning. 

4.9 Kundförlusters påverkan på resultatet 
En detalj som ett företag kan ha i baktanke när de arbetar med krediter, är att de bör 
tänka på vad som händer om kunden inte betalar sin skuld. Vilka konsekvenser det 
skulle få för företaget eftersom alla krediter som ges innebär en risk. Olika avtal ger 
olika risker. Ett stort avtal är en stor risk för företaget medan ett litet avtal med en 
sämre kund innebär en annan typ av risk. Med detta menas att ett större avtal ger en 
större finansiell risk. Men risken i att avtalet ej fullbordas behöver inte vara lika stor. 
Däremot om ett litet avtal sluts med en finansiellt sämre kund blir risken med 
fullföljning av avtalet större. Kontentan blir att risken till en förlustaffär blir störst det 
i det lilla avtalet med den sämre kunden. 

Den hårda konkurrensen som råder på marknaden gör att företagen kan ha svårt att 
öka sina intäkter, istället bör de arbeta med att minska kostnaderna eftersom de har 
större kontroll över dem. Kundförluster är egentligen en onödig kostnad som ej skall 
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behöva uppstå. Det finns inga garantier för att 100 % betalning uppnås, men målet 
skall vara det. Samtidigt kan det dock vara värt att ta risken med en kund, eftersom 
det kan vara svårt att urskilja de sämre kunderna från de bättre. Vid en bra 
kreditbedömning på de nya kunderna ökar chansen att välja enbart de bra kunderna. 
Får företaget en svag kund på tio nya kan det vara bättre än att inte få någon ny kund 
alls, eftersom detta inte skulle generera några intäkter överhuvudtaget. Emellertid 
påverkar en kundförlust resultatet direkt så att sälja utan att få betalt kan i längden 
leda till att företaget går i konkurs. En annan aspekt är att de inte har råd att satsa på 
att vidareutveckla företaget och kan bli omsprungna av konkurrenterna om de går 
miste om betalningar. 

Företagen i empirin kan betraktas ha god förståelse för kundfordringarnas betydelse. 
De 10 % som vid goda tider var godtagbara på 1990 talet skulle bland våra företag 
idag ses som ett stort misslyckande. Numera uppgår kundförlusterna inte ens till 1 % 
vilket måste ses som en klar förbättring.

4.10  Konjunktur
Det finns vissa detaljer att tänka på i jobbet under högkonjunktur. En är att se efter 
sina kunder och arbeta in ett bra indrivningssystem för att underlätta arbetet vid en 
lågkonjunktur. Vid en lågkonjunktur bör målet vara att enbart kundfordringar som 
tillhör denna period skall finnas. Kunder som har för vana att betala sin faktura efter 
förfallodagen måste redan i högkonjunkturen, när möjligheten finns, bearbetas för att 
inte den dåliga vanan skall bestå när lågkonjunkturen anländer. Många företag kan 
försumma detta eftersom de är nöjda med den höga försäljningsnivå som råder i 
högkonjunktur. Nivån på kundförluster är låg och de kunder som överskrider 
förfallodagen brukar betala tillslut. Eftersom problemet inte är akut idag och de har 
fullt upp kan det bli att problemet inte prioriteras. De måste vara mer uppmärksamma 
på att förutsättningarna ändras när konjunkturen vänder.
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5 Slutsats

I slutsatsen svarar vi på frågeställningen, hur företag kan hanterar kundfordringar 
för att kunna minska kundförlusterna och vad det finns för olika värderingsmetoder.

5.1 Hantering
Vi anser att hanteringen av kunderna bör ske individuellt för att inte skapa merarbete 
då olika kunder kräver olika efterforskningar. Det är för företaget att anses obefogat 
att begagna samma tid på olika riskaffärer. Vid företag med större antal kunder, 
såsom postorderföretag, är det dock mer rimligt att generalisera kunderna. 

Företag skall sträva efter att minska kundförlusterna. Ett sätt är att använda sig av 
kreditprövning, detta för att varor eller tjänster inte skall säljas till fel kund. 
Marknaden är i ständig rörelse vilket medför att uppföljning av kunden är en viktig 
detalj enär deras betalningssituation kan se annorlunda ut i dag än vad den gjorde igår. 
Vi anser det viktigt att företagen förstår innebörden av att inte vara nöjda med att ha 
gjort en kreditprövning första gången utan den största förlusten kan faktiskt komma 
från de äldre kunderna, vilket skulle kunna få stor påverkan på resultatet. En 
kreditgräns är att föredra, vilken kan användas för att minimera förlusten från kunden 
om det skulle uppstå en. Vid en nära relation till kunderna behöver inte en kreditgräns 
var nödvändig eftersom själva känslan kan vara avgörande istället. Det finns olika 
metoder för att få kunderna att betala i tid. En effektiv metod som vi förespråkar är att 
ringa till kunden då det anses svårare att ignorera en röst än en påminnelse skickat per 
post. En kort kredittid bidrar till att pengarna kommer in i företaget snabbare och 
företaget undgår därmed att ha för mycket kapital bundet i kundfordringarna.

För företag som är relativt små och vill koncentrera sig enbart på sin kärnverksamhet 
kan factoring vara ett alternativ att föredra. Genom att använda sig av factoring kan de 
få betalt vid utsatt datum trots att kunderna inte betalar i tid vilket ökar likviditeten. 
En annan faktor till varför det kan vara bra att tillämpa factoring är att kundrelationen 
är en viktig aspekt och för att inte förstöra den genom att ständigt kräva betalt anser vi 
att factoring kan vara ett lämpligt alternativ. Factoring får dock anses vara ett lite 
dyrare alternativ än om kunskapen hade funnits inom företaget.

Eftersom det idag råder högkonjunktur i landet får detta anses ha bidragit till att 
utfallet av våra frågor fått en annan innebörd än om det varit lågkonjunktur. Våra 
intervjuade företag lider inte av några större kundförluster i dagsläget. Vi anser att så 
länge alla företag går med vinst kommer inte kundförluster vara ett stort problem, 
eftersom pengar finns tillgängliga. Skulle det däremot vända till lågkonjunktur kan det 
uppstå problem. Om företagets kunder inte betalar sina fakturor leder detta till att de 
själva får sämre likviditet och kan hamna i betalningssvårigheter till sina leverantörer. 
En ond cirkel kan därför lätt uppstå.
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5.2 Värdering
Hur en kundfordran skall värderas är till stora delar lagstadgad. Detta betyder att 
företagen inte har så stor valmöjlighet om hur de skall värderas. Utgångspunkten är en 
individuell värdering av varje kundfordran. Dock kan det bli svårt för företag som har 
en väldigt stor kundgrupp, som då kan få dispens för att använda sig av en kollektiv 
värdering. Om ett företag skall få använda den kollektiva metoden är även den delvis 
lagstadgad och därför ges ingen valmöjlighet. På grund av detta blir det svårt att dra 
någon slutsats vilken metod ett företag skall använda sig av, utan det blir mer ett 
konstaterande. Vi anser att den enda valmöjligheten som finns vid värdering av 
kundfordran är huruvida ett företag skall använda sig av en schablontrappa. 
Schablontrappa kan användas för dem som har mycket kunder men inte får tillämpa 
den kollektiva värderingen. Enligt vår uppfattning är den en kombination av de båda 
värderingsmodellerna. Vi grundar påståendet med att det först görs en individuell 
värdering av hur stor sannolikheten är att fordran kommer att bli betald och sedan 
utförs en kollektiv värdering när de läggs in i olika grupper. Utifrån detta kan det dock 
diskuteras ifall den följer god redovisningssed. Enligt oss gör den det. Om företaget 
har en god personkännedom om kunden, som krävs vid schablontrappan, blir det 
möjligt att kunna använda en värdering genom trappan som följer god 
redovisningssed och i slutändan kan liknas vid en individuell värdering.

När övergår en kundfordran till en befarad kundförlust? Vi anser att det ej finns något 
direkt svar när en kundfordran skall gå över till att betraktas som en befarad 
kundförlust. Denna bedömning måste göras individuellt hos varje företag, eftersom 
olika företag ger olika förutsättningar för vad som får anses vara en rimlig tidpunkt. 
Scan som värderar sina kundfordringar omkring en gång i månaden anser att detta är 
det bästa för dem, men det betyder inte att Ginza per automatik också ska använda sig 
av denna tidsperiod. Hos Ginza skulle det bli väldigt mycket arbete med avseende på 
deras stora kundkrets. Det är även viktigt med erfarenhet över sina egna kunders 
betalningsrutiner. En kund som brukar släpa efter är ingen ide att skriva ned i ett tidigt 
skede. Vår uppfattning är också att det är viktigare att genomföra tätare värderingar 
vid individuell metod eftersom den grundar sig på granskarens egen uppfattning och 
inte på historik, som är fallet vid kollektiv värdering. Vid individuell värdering har 
företagen inte lika många fakturor att gå igenom, vilket underlättar värderingen. Vi 
anser att det är rimligt och ger en rättvisande bild att värdera kundfordringarna en 
gång i halvåret vid den kollektiva värderingen. Nyttan understiger kostnaden som 
uppstår vid en tätare kollektiv bedömning och slutsatsen blir ändå densamma då 
företaget använder sig av gammal statistik. Därför är det onödigt att lägga ned mer tid 
på värderingen. Eftersom schablontrappan som vi sagt innan får anses vara en modell 
av båda metoderna tycker vi det är svårt att yttra sig om vilka värderingsintervaller 
som är bäst för den. Dock inte längre mellanrum mellan värderingarna än hos ett 
företag som använder sig av kollektiv värdering, eftersom de som tillämpar 
schablontrappan besitter en betydligt bättre personkännedom och har färre kunder. 
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6 Avslutning
Företagen som vi använt oss av i vår empiri får anses ha en bra inblick i sina 
kundfordringar och dess kundförluster. De arbetar kontinuerligt med att bevara 
kundförlusterna på en låg nivå. Att kundförluster inte bidrar till något bra är alla 
företag överens om. Därför är det till allas fördel att kunna minimera dessa. Skulle ett 
företag inte betala innebär detta att även företaget som skulle ha fått betalt får sämre 
likviditet. De kan därmed få problem med att handskas med sina egna betalningar. 
Här bildas det en ond cirkel, där företag i flera led drabbas och som kan vara svår att 
komma ur. 

Vid framtida forskning inom området kunde det vara intressant att studera ifall nivån 
på kundförlusterna fortfarande är låg eller om den har påverkats när det råder 
lågkonjunktur i landet. En annan inriktning på arbetet kan då vara att undersöka om 
factoring har blivit mer brukligt och även ha med ett factoringföretags syn i empirin.
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Bilaga 

Generella frågor till företagen

1. Hur länge har du arbetat inom företaget?

2. Hur många kunder har ni?
i. Är det främst stora eller små företag?

3. Hur ofta fakturerar ni ut till kund?

4. Hur mycket fakturerade ni ut till kund förra året?

5. Utförs det alltid en kreditbedömning på nya kunder?
i. Vad för typ av kreditbedömning?

6. Hur fungerar er uppföljning av gamla kunder?  

7. Hur ser era betalningsvillkor ut? 
i. Hur går ni tillväga då ni inte får betalt?

8. Hur lång kredittid använder ni er av?
i. Varierar den beroende på kunder?

9. Använder ni er av någon kreditgräns till kunderna?

10. Hur värderar ni era kundfordringar? 

11. Hur hanterar ni de kundförluster som uppstår? 
i. När anser ni att en kundförlust existerar? 

12. Vad uppgick era kundförluster till förra året?

13. Finns det någon specifik grupp som inte betalar i tid?

14. Anser ni kundförluster som en viktig fråga i er redovisning? 
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Frågor till revisorn

1. Är det ett stort problem i samhället idag att kunder inte betalar i tid eller inte 
betalar alls?

2. Hur noggranna är företagen kring arbetet med sina kunder och fordringar? 

3. Har företagen bra insikt kring en kundförlusts påverkan på resultatet?

4. Hur ser du på skillnaden mellan den civilrättsliga och skatterättsliga 
redovisningen? 

i. Skiljer det mycket mot vad ni anser är nedskrivningsbart till 
skillnad mot skatteverket eller är ni överens?

ii. Hur uppfattar företagen de olika reglerna? Märker de något?

5. Finns det någon allmän nivå som anses normal för kundförluster?  

6. Är det svårare att granska ett postorderföretags kundfordringar än ett 
produktionsföretag?

7. Skulle du rekommendera factoring eller någon liknande metod?

8. Vad tror du kan vara problemet till att kunder inte betalar? 

9. Har ni märkt om kundernas betalningsvillighet förändras när det är 
lågkonjunktur?


