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1 INLEDNING

I detta kapitel redogörs inledningsvis för problembakgrunden till det område

uppsatsen behandlar och därefter presenteras ett antal frågeställningar, vilket

så småningom mynnar ut i uppsatsens syfte. Efter att ha redogjort för

uppsatsens avgränsningar följer avslutningsvis en disposition av uppsatsen,

vilken kortfattat beskriver innehållet i efterföljande kapitel.

1.1 Problembakgrund

För ett företag är likviditet och hanteringen av densamma av stor vikt, bland

annat för att klara av att möta betalningar på kort sikt. Att ett företags likvida

medel räcker för att till exempel betala ut löner till de anställda anses vara

självklart, men för att så ska vara fallet krävs planering och styrning av

likviditeten. Problem förknippade med företags likviditet förekommer, och

därför behövs system för dess hantering. Likviditetshantering kan sägas vara den

svenska betydelsen av engelskans cash management1. Någon riktigt bra svensk

översättning finns inte, varför begreppet cash management fortsättningsvis

kommer att likställas med likviditetshantering och båda begreppen kommer att

användas i uppsatsen. Cash management som begrepp har också blivit allmänt

accepterat i Sverige.2

Likviditetshantering i företag är som regel inget nytt. Så länge företag har

funnits, har det också funnits funderingar kring hur företagets pengar ska

                                                                
1 Karlsson, 1996
2 Larsson, 2000
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hanteras. Dock har införandet av begreppet cash management delvis givit en ny

syn på likviditetshanteringen. I synnerhet fokuseras tidsdimensionen i

betalningsflödena på ett mer sammanhållet sätt än tidigare. Kapital kan ligga

bundet helt i onödan eftersom företaget inte har utvecklat effektiva rutiner för att

hantera exempelvis kundfordringar och betalningar. Ofta ägnas för lite tid åt att

utveckla, se över och följa upp rutinerna.3 Inom cash management studeras

kapitalets kretslopp. Det gäller för företaget att hålla en så god

betalningsberedskap som möjligt, samtidigt som en så god avkastning som

möjligt erhålls på de likvida medlen.4 Detta kan illustreras med hjälp av

nedanstående figur.

Figur 1. Kapitalets kretslopp och cash management. Källa: Hedman, 1991, s.10,
egen bearbetning.

Med hjälp av ovanstående figur kan begreppet cash management förklaras. I ett

företag kan cash management beskrivas som en funktion, vilken syftar till att

hantera alla betalningsströmmar. För denna hantering krävs rutiner och system.

Inom funktionen cash management ryms såväl inbetalningar och utbetalningar

som placeringar och lån. En annan illustrering av vad som inbegrips i cash
                                                                
3 Larsson, 2000
4 Hedman, 1991
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management kan göras med hjälp av nedanstående balansbild. De delar av

balansbilden som innefattas är likvida medel, det vill säga kassa, bank,

kortfristiga placeringar och kundfordringar samt kortfristiga skulder, det vill

säga leverantörsskulder och kortsiktig finansiering.

Figur 2. Balansbilden och cash management. Källa: Karlsson, 1996, s. 14, egen
bearbetning.

Vad har då företag att vinna på en effektiv cash management? Ett realistiskt mål

är en räntebesparing motsvarande en procent av företagets årliga omsättning.

Om målet nås kan företagets resultat påverkas med omkring tio procent, vilket

säger en hel del om betydelsen av cash management.5 Ett exempel kan

ytterligare belysa vikten av cash management. Antag att ett företag som säljer på

kredit har en årlig omsättning på 800 miljoner SEK. Antag vidare en kalkylränta

på åtta procent och att ett år omfattar 250 arbetsdagar. Vid dessa förutsättningar

betyder en dags snabbare inbetalning från kunderna en årlig räntebesparing på

                                                                
5 Hedman, 1991

KASSA

BANK

KORTFRISTIG
PLACERING

KUNDFORDRINGAR

LAGER

ANLÄGGNINGAR

LEVERANTÖRS-
SKULDER

KORTFRISTIG
FINANSIERING

LÅNGFRISTIG
FINANSIERING

OBESKATTADE
RESERVER

EGET KAPITAL



1 INLEDNING

4

256 000 kronor.6 Det är med andra ord kapitalbindningen i kundfordringarna

som minskar och ger räntebesparingen.

Cash management bör bland annat syfta till att frigöra kapital från

balansräkningen. Frågan är då vad detta kapital ska användas till. Det finns en

anledning till att företag har behov av kapital. Hallgren klassificerar olika former

av kapitalanvändning med hjälp av de bakomliggande motiven, och nämner sju

motiv. Det första är tidsmotivet, eftersom en varas hantering och bearbetning tar

tid i anspråk, vilket kräver kapital. Ju mer tid som tas i anspråk, desto större blir

kostnaden. Det andra är transaktionsmotivet. Maskiner och råvaror anskaffas så

att behovet under en längre period täcks, medan försäljning däremot sker

löpande i mindre partier. Här uppstår en skillnad mellan posternas storlek, vilket

ger upphov till kapitalbindning. Ju högre lagervolym, desto större

kapitalbindning, vilket påverkar likviditeten. Det tredje är säkerhetsmotivet.

Osäkerhet och risk vad gäller exempelvis produktion och kunders

betalningsförmåga kräver att företaget har vissa reserver i form av bland annat

varulager och likvida medel. Det fjärde är det antecipativa motivet. En jämnare

produktion kan erhållas genom planering. Till exempel kan det löna sig att öka

lagret före en prishöjning på råvaror. Detta förutsätter naturligtvis att

prishöjningen är känd. Det femte är spekulationsmotivet, vilket är besläktat med

det senast nämnda motivet. Skillnaden är att man inte säkert vet hur den

framtida utvecklingen kommer att bli vid spekulationsmotivet. Det sjätte är

rationaliseringsmotivet. Organisationsförändringar och teknisk och

administrativ rationalisering kan bidra till att höja lönsamheten, men kräver

kapital. Genom att öka kostnaderna på en punkt i organisationen (där

rationaliseringen sker), kan kostnaderna ofta reduceras på en annan punkt. Det

sjunde och sista motivet är efterfrågemotivet. Marknadsföring och service till

                                                                
6 800 000 000 * 0,08 / 250 = 256 000
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kunderna syftar till att öka efterfrågan på företagets produkter. Att satsa resurser

för att försöka höja efterfrågan är alltså ett exempel på efterfrågemotivet. Ovan

uppräknade motiv har varierande betydelse för olika typer av kapitalanvändning.

Motiven har också betydelse för ett företags behov och användning av likvida

medel.7

Behovet av och efterfrågan på cash management har ökat under senare tid,

framför allt för stora företag. En anledning till detta är en ökad

internationalisering, vilken har lett till ett större antal betalningsströmmar mellan

länder, vilket i sin tur innebär ökade valutarisker för företag. Introduceringen av

euron erbjuder nya möjligheter för en effektiv cash management i Europa. Att

euron nu är en gemensam valuta för tolv EU-länder kan underlätta överföringar

av valuta. En annan anledning till ett ökat behov av och en ökad efterfrågan på

cash management är en större rörlighet på världsmarknaden, vilket bland annat

har lett till att bankernas roll som förmedlare av finansiella tjänster minskat i och

med att de finansiella marknaderna blivit alltmer tillgängliga för företag.

Företagens finansfunktion har därmed fått en utökad roll.8 En tredje anledning är

den teknologiska utvecklingen, vilken gör att varje företag måste vara redo att

investera i nya lösningar. Detta gäller inte minst lösningar för att uppgradera

eller byta ut äldre och ineffektiva rutiner för cash management, för att på så sätt

kunna dra fördel av de senaste verktygen inom området. Denna utveckling gör

att det blir viktigt för företag att ha kontroll över de likvida medlen. Under de

senaste åren har antalet företagsförvärv och samgåenden ökat i Europa. Ett

modernt cash managementsystem kan underlätta integreringen av nya enheter i

koncernen och hjälpa koncernen att uppnå önskade synergieffekter så snabbt

som möjligt.9 En fjärde anledning kan sägas vara den ökade konkurrensen

                                                                
7 Hallgren, 1971
8 Deloitte Touche Tohmatsu, 1994
9 Dolfe & Koritz, 1999
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mellan företag, vilken till viss del är en följd av kapitalmarknadernas ökade

effektivitet. Detta leder till högre avkastningskrav och ökar därför behovet av en

effektiv likviditetshantering. Ytterligare en anledning till att behovet av och

efterfrågan på cash management har stigit är en ökad harmonisering mellan

länderna i Europa, inte minst inom det rättsliga området. Gemensamma regler

gör det lättare för företag att använda en genomtänkt cash managementpolicy.

Detta har i vissa fall också lett till en centralisering av internationellt verksamma

företags cash managementfunktion. Den huvudsakliga drivkraften bakom ett

beslut att centralisera ett företags cash managementfunktion är på kort sikt att

förbättra likviditeten. På lång sikt är målet att spara pengar och förbättra

lönsamheten. En centralisering är dock inte något som genomförs snabbt och

enkelt genom en enda omorganisering. Centralisering bör ses som en process i

ständig utveckling.10

I litteraturen beskrivs ett antal tekniker, vilka kan användas i koncerner som valt

att hantera cash management centralt. En av de huvudsakliga teknikerna är

”netting”, vilket kortfattat innebär att fordringar och skulder kvittas mot

varandra. Netting kan användas för att frigöra kapital och öka företagets

kassaflöde genom att minska antalet transaktioner i företagets interna

betalningssystem.11 I en undersökning - GlobalCash-Europe96 - som

genomfördes 1996 och som syftade till att undersöka användningen av cash

management i europeiska storföretag, framkom att 63 procent av svenska

storföretag använder sig av netting. Siffran för Europa som helhet var 48

procent. Dock var andelen företag som inrättat ett nettingcenter lägre. För

Sveriges del var siffran 46 procent, medan siffran för Europa var 21 procent.12

                                                                
10 Deloitte Touche Tohmatsu, 1994
11 Deloitte Touche Tohmatsu, 1994
12 Birks, 1998
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I stora företag sker ofta internfakturering. Fakturorna resulterar i ett stort antal

transaktioner i olika valutor över hela världen. Problemet är att alltför många

transaktioner orsakar transaktionskostnader, bland annat i form av

hanteringskostnader såsom bankavgifter, samt  ”float”, vilket kortfattat kan

beskrivas som det flöde av pengar som varken är räntebärande för betalaren eller

mottagaren. Float är med andra ord ett sätt för bankerna att ta betalt för sina

betalningstjänster. Sker betalningarna mellan bolag i olika länder, uppkommer

överförings- och valutaväxlingskostnader samt risk för kursförluster. 13

Nedanstående figur avser att visa ett flöde av betalningar i ett företag som inte

använder sig av netting vid interna betalningar. Pilarna ämnar illustrera

betalningsflöden mellan bolag i en koncern, vilka här representeras av flaggor.

Figur 3. Betalningar i en koncern utan netting.

Tanken är att om transaktionerna kan minskas i antal, kan också kostnaderna

reduceras. Ett sätt att göra detta är att använda netting, vilket i stort innebär att

fordringar och skulder systematiskt kvittas mot varandra. På så sätt kan

betalningarna minskas till en nettobetalning per bolag och period, vanligtvis en

                                                                
13 Ross, 1996
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månad.14 Som ett exempel kan nämnas att när ett stort internationellt företag

implementerade netting, minskade antalet interna betalningar från 40 000 till 85

per månad15. Nedanstående figur illustrerar mönstret av betalningar då netting

används.

Figur 4. Betalningar i en koncern då netting används.

1.2 Problemformulering

Som tidigare nämnts, kan netting användas för att hantera koncerninterna

betalningsflöden. Med ovanstående problembakgrund som utgångspunkt

aktualiseras följande fråga:

• Vilka är orsakerna till en implementering av netting?

 Netting är ett cash managementverktyg som kan utformas på olika sätt,

beroende på vilka förutsättningar som råder i ett visst fall. Det som passar i ett

                                                                
14 Larsson, 2000
15 Dolfe & Koritz, 1999
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sammanhang kan var mindre relevant i ett annat. Betydelsefullt är också vad

utformaren vill uppnå med verktyget. Som nämnts ovan, kan netting vara ett

relevant sätt att samordna betalningsströmmarna för företag med ett stort antal

koncerninterna transaktioner. Vad ett stort antal innebär är dock inte alltid

uppenbart. Därmed kan följande fråga ställas:

• Vilka faktorer påverkar utformningen av netting och när kan det vara

lämpligt att implementera detta verktyg?

I en stor koncern kan det tänkas att ett relativt stort antal personer arbetar med

eller kommer i kontakt med hanteringen av koncerninterna betalningar. Både

moderbolaget och dess dotterbolag berörs självklart då netting implementeras.

Det kan också tänkas att dotterbolagens uppfattningar om netting - dess

eventuella för- och nackdelar - skiljer sig från moderbolagets. Ovanstående leder

fram till följande frågeställning:

• Hur uppfattas netting, med avseende på dess för- och nackdelar, av moder-

respektive dotterbolag?

I litteraturen anges många skäl för att företag ska implementera netting. Vidare

anges flera fördelar med nämnda teknik. Däremot lyser eventuella nackdelar och

problem med sin frånvaro. Teoretiskt låter netting som en bra lösning; den

tidsmässiga fördröjningen vid interna betalningar kan förkortas och antalet

transaktioner kan minskas. Detta resonemang leder till formulerandet av frågan:

• Hur fungerar netting i praktiken? Med andra ord; leder en implementering

av netting till förbättrad likviditet?
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1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att studera och beskriva innebörden av netting samt

att undersöka - både ur ett moderbolags- och ett dotterbolagsperspektiv - hur

netting kan användas som verktyg vid likviditetshantering.

1.4 Avgränsningar

I litteraturen nämns att företag kan använda netting utan att ha upprättat ett

nettingcenter. Dessa fall kommer inte behandlas i denna uppsats. Självklart har

rättsliga spörsmål betydelse vid netting, och går inte helt att bortse ifrån. Dock

kommer skattemässiga aspekter som sådana inte att vara föremål för behandling

i denna uppsats. Kulturella skillnader existerar mellan länder, exempelvis vad

gäller företagskultur, och aktualiseras i detta fall i och med att koncernbolagen

verkar i olika länder. Uppsatsen kommer dock inte att fokusera på kulturella

aspekter. Uppsatsen syftar ej heller till att beskriva ekonomiska

informationssystem, vilket innebär att nettingsystemets uppbyggnad och hur

själva systemet tekniskt fungerar inte kommer att behandlas.

1.5 Uppsatsens disposition

För att underlätta för läsaren presenteras nedan uppsatsens disposition, vilken

kortfattat redogör för återstående kapitels innehåll.

I kapitel 2 beskrivs mitt tillvägagångssätt, synsätt och angreppssätt vad gäller

vetenskap och metod. Följaktligen förklarar jag hur jag har gått tillväga vid
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genomförandet av denna uppsats. Inledningsvis presenteras ett avsnitt som

omfattar min syn på vetenskap och kunskap samt mitt vetenskapliga

förhållningssätt med tillhörande argumentation för detta. Kapitlet avslutas med

de mer konkreta delarna av metoden såsom typ av studie, generaliserbarhet, och

mitt faktiska tillvägagångssätt.

I kapitel 3 introduceras mitt fallföretag - Alstom - där också företagets

nettingsystem berörs översiktligt.

I kapitel 4 presenteras litteraturens syn på cash management och netting.

Inledningsvis beskrivs cash management och dess målsättning. Jag förklarar

också varför cash management är viktigt för företag samt berör begreppet

likviditet översiktligt, eftersom det är hanteringen av just likviditet som

diskuteras inom cash management. Därefter behandlas netting, där jag tydliggör

vad netting är, när verktyget är lämpligt att använda, målsättningen med netting

samt hur netting kan fungera. Avslutningsvis redogör jag för nettingcykeln.

I kapitel 5 ges en redogörelse för Alstoms nettingsystem, vilket också analyseras

i görligaste mån i detta kapitel. Inledningsvis förklaras hur själva nettingsystem

fungerar. Därefter ges en redogörelse över moderbolagets perspektiv beträffande

netting som verktyg vid likviditetsstyrning. I detta avsnitt presenteras

intervjuerna gjorda på huvudkontoret och nettingcentret. Därefter följer en

redogörelse över dotterbolagets perspektiv, där intervjuer gjorda på företagets

svenska huvudkontor presenteras. Avslutningsvis jämförs moderbolagets

uppfattning om för- och nackdelar med dotterbolagets. Likaså jämförs

litteraturens syn på netting med det som framkommit vid intervjuerna.
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I kapitel 6 presenteras de slutsatser jag kommit fram till. Empirin och analysen

sammanfattas i stora drag för att på så sätt klargöra viktiga poänger. De frågor

som ställdes i problemformuleringen besvaras. Inledningsvis redogör jag för

bakomliggande orsaker till en implementering av netting. Därefter diskuteras

faktorer som påverkat utformningen av netting i Alstom. Sedan ges en

sammanfattning av moder- respektive dotterbolagets uppfattning av för- och

nackdelar med netting. Avslutningsvis belyses konsekvenser av netting i

praktiken.

I kapitel 7 redogörs inledningsvis för mina egna reflektioner. Därefter ges

förslag på fortsatta studier inom ämnet. Slutligen kritiseras metoden jag använt

vid genomförandet av denna uppsats. Uppsatsens disposition sammanfattas i

nedanstående figur.

Figur 5. Uppsatsens disposition.

Kapitel 7 Reflektioner och metodkritik

Kapitel 4 Litteraturens syn på cash management och netting

Kapitel 6 Slutsatser

Kapitel 5 Alstoms netting- redogörelse och tolkning

Kapitel 3 Presentation av fallföretaget - Alstom

Kapitel 2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod
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2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH METOD

I detta kapitel avser jag att förklara hur jag har gått tillväga vid genomförandet

av denna uppsats. Inledningsvis presenteras ett avsnitt som omfattar min syn på

vetenskap och kunskap samt mitt vetenskapliga förhållningssätt med tillhörande

argumentation för detta. Därefter diskuteras metod, där jag tar upp deduktion

och induktion, kvalitativ och kvantitativ forskning, typ av studie samt

generaliserbarhet. Kapitlet avslutas med den mer konkreta delen av metoden,

det vill säga mitt faktiska tillvägagångssätt.

2.1 Vetenskapssyn

Vetenskap och kunskap kan uppfattas på skilda sätt och det finns olika sätt att

förhålla sig till vetenskapen. Av denna anledning anser jag det viktigt att

presentera min syn på vetenskap och kunskap och mitt vetenskapliga

förhållningssätt för läsaren, samt en argumentation för nyss nämnda begrepp.

2.1.1 Vetenskap och kunskap

Vad är vetenskap? Eriksson & Wiedersheim-Paul diskuterar krav som bör ställas

på vetenskap och anger följande som ett första kriterium på vetenskap:
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”Vetenskap är ett förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att kreativt och

kritiskt ompröva nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder."16

De hävdar alltså att ett första krav på den som vill bygga en vetenskaplig grund

är en grundläggande nyfikenhet. Molander menar att vetenskap är beskrivande,

förklarande och konstaterande. Vetenskap syftar till att ifrågasätta och granska

det objekt som studeras. Genom vetenskap kan ny kunskap och nya idéer sökas.

Dock är det viktigt att granska och ifrågasätta både gamla och nya kunskaper. På

så sätt blir det möjligt att visa om någon har fel och den gamla ”sanningen” inte

längre kan accepteras.17 Jag instämmer i ovanstående, ty för mig innebär

vetenskap ett ständigt sökande.

Vad är då kunskap? Holme & Solvang menar att det som skiljer vetenskaplig

kunskap från andra former av kunskap är sättet kunskapen fås på. Skillnaden

består i den strukturering och systematisering som äger rum då en teori

utvecklas och genom de metoder som används. Metoden i sig är dock ingen

garanti för vetenskaplighet.18 Wallén gör en åtskillnad på två typer av kunskap;

vardagskunskap och vetenskaplig kunskap. Den senare innebär att

förutsättningar och metoder för kunskap samt dess tillförlitlighet systematiskt

granskas. Vardagskunskap däremot har inte dessa krav på sig. Vidare menar

Wallén att det är nödvändigt att föra diskussioner om förutsättningar för att

vetenskapen ska ge en kollektiv kunskap som andra forskare kan ta del av och

kontrollera riktigheten av.19 Enligt min mening kan kunskap vara både

förklarande och förstående, ty kunskap kan användas för att förklara skilda

fenomen, men kan också ge ökad förståelse för dessa. Utan kunskap inom ett

                                                                

16 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 172
17 Molander, 1993
18 Holme & Solvang, 1994
19 Wallén, 1996
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ämne, blir det svårt att förstå detta. Likaså kan förståelsen försvåras om

kunskapen är bristfällig. Många författare20 menar att kunskap är någonting

subjektivt, och jag håller med om detta. Kunskapen inte är fri från värderingar,

utan påverkad av forskarens föreställningar. Följaktligen kommer forskarens

värderingar att speglas i resultatet av en studie.

En fråga som kan ställas är hur kunskap skapas. Enligt empirikerna ska alla

undersökningar bygga på iakttagelser, erfarenheter och experiment, och  det

hävdas vidare att kunskapen om världen kommer från sinnesintrycken.21 Av

denna anledning föll det sig naturligt för mig att empiriskt studera och

undersöka ett företag - Alstom - och dess hantering av koncerninterna

betalningar. För en presentation av fallföretaget, se kapitel 3. Anledningen till att

jag valde ett företag som fallföretag, och som en följd härav inte genomförde

intervjuer på flera företag, var att jag önskade göra en studie med mera djup. Jag

menar att en studie med mera djup innebär att undersöka hur det egentligen

förhåller sig ute i verkligheten. Då ett företag studeras kan mer tid ägnas åt att

komma nära det företaget och på så sätt nå en ökad förståelse för problem; i mitt

fall problem relaterade till hanteringen av koncerninterna betalningar.

2.1.2 Vetenskapligt förhållningssätt

Med vetenskapligt förhållningssätt avses de grundläggande förutsättningar och

värderingar som styr forskare, med andra ord den övergripande ramen inom

vilken forskning i en viss vetenskap kan bedrivas. Den samhällsvetenskapliga

                                                                
20 bl. a. Lundahl & Skärvad, 1982
21 Gaarder, 1991
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forskningstraditionen, inom vilken företagsekonomi ryms, kan delas in i två

dominerande synsätt, nämligen positivism och hermeneutik.22

Positivismen är ursprungligen det naturvetenskapliga forskningsidealet, vilket

söker finna ett mönster i orsak och verkan. Detta forskningsideal har forskare

försökt överföra till samhällsvetenskapen, genom att finna lagbundenhet även

för sociala fenomen. Positivismen söker genom empiriska undersökningar

fastställa samband och dra slutsatser, och i en extrem form ska alla förklaringar

kunna härledas till empiriska observationer. Inriktningen skiljer strikt mellan

fakta och värderingar. Verkligheten uppfattas som objektiv och oberoende av

iakttagaren. Enligt positivismen är det vetenskapens uppgift att fastställa

objektiva och sanna fakta utan påverkan av personliga värderingar. Inom denna

inriktning anses det vara möjligt för en forskare att undanröja subjektiva

värderingar och att avlämna objektivt fastställda sanningar. Positivismen syftar

således till att förklara och förutsäga.23

Hermeneutiker skiljer mellan metoder i klassisk naturvetenskap och

samhällsvetenskap, och menar att naturvetenskapliga metoder är olämpliga och

otympliga inom samhällsvetenskapen, ty samma fenomen kan ge upphov till

flera olika tolkningar. Enligt en hermeneutiker går det inte att vara objektiv och

fri från egna värderingar. Det anses inte förekomma fakta som kan tolkas

objektivt. Av denna anledning är subjektivitet ett centralt begrepp. Istället för att

förklara, söker forskare inom hermeneutiken förstå. Vidare skapas den

hermeneutiska verkligheten i en social interaktion, där språket spelar en central

roll. Hermeneutiken syftar således till att förstå och beskriva fenomen.24

                                                                
22 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
23 Patel & Davidsson, 1994
24 Hägg & Wiedersheim-Paul, 1984
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Jag uppfattar verkligheten som subjektiv, som någonting som skapas i samspelet

mellan människor. Människor är formade av sina upplevelser, vilket gör det

svårt att vara objektiv och behandla fenomen på ett objektivt sätt. Jag menar

vidare att alla människor bär med sig personliga värderingar som inte går att

koppla bort vid undersökandet av ett område. Vidare menar jag dock att

vetenskapen förutsätter att det finns en icke subjektivt upplevd verklighet. Om

en sådan inte fanns skulle det inte vara meningsfullt att bedriva någon forskning,

eftersom allt skulle vara en fråga om tyckande. Detta innebär emellertid inte att

vi kan veta att vi har en sann verklighetsuppfattning. Vi kan ha mer eller mindre

tilltro till en teori, men vi kan aldrig göra någon helt objektiv bedömning av om

en uppfattning är sann eller inte. Emellertid anser jag att

undersökningsneutralitet bör eftersträvas. En forskare ska så långt det är möjligt

inta en neutral och oberoende hållning gentemot det objekt som studeras. Det

ska vara möjligt att upprepa en vetenskaplig undersökning, så att resultaten av

en tidigare genomförd forskning kan kontrolleras. Jag menar följaktligen att

intersubjektivitet, vilket innebär att alla forskare som behärskar en given

metodik ska kunna komma fram till liknande resultat, är eftersträvansvärt.

Genom empiriska undersökningar går det att se samband och dra slutsatser. Jag

menar att det inom samhällsvetenskapen, till skillnad från naturvetenskapen, går

att komma fram till olika tolkningar då samma fenomen studeras, beroende på

när undersökningen sker och vem som utför den. Inom redovisningen finns det

olika metoder för att komma fram till ett företags resultat under en period. Det

kan vara så att vissa metoder lämpar sig bättre än andra, men det är inte en fråga

om rätt eller fel, utan helt enkelt om vilket syfte man vill uppnå med

resultatmätningen. Utifrån ovanstående argumentation hävdar jag att jag i stort

omfattas av ett hermeneutiskt förhållningssätt.  En hermeneutisk metod får anses
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vara en lämplig ansats för den studie jag ämnar genomföra. Följaktligen kommer

uppsatsen att präglas av ett hermeneutiskt förhållningssätt.

2.2 Metod

Enligt Arbnor & Bjerke utgör metoder vägledande principer för kunskapande.

Sådana principer måste stämma överens med de problem som föreligger och de

grundläggande föreställningar som innehas av kunskaparen. I annat fall riskerar

resultatet att bli intetsägande och syftet kan till och med motverkas. Med andra

ord menar författarna att metoder måste vara konsekventa och konsistenta.25 I

detta avsnitt kommer jag att ta ställning till deduktion och induktion, kvalitativ

och kvantitativ forskning, vilken typ av studie som genomförs, samt studiens

generaliserbarhet. Studiens trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i

uppsatsens avslutande kapitel.

2.2.1 Deduktion och induktion

Vetenskaplig metod kan delas in i motsatsparen deduktion och induktion.

Generellt inleds en forskningsprocess med förekomsten av en händelse, ett

problem eller ett fenomen. Därefter insamlas data genom observation, vilka i sin

tur kan ligga till grund för utvecklandet av teorier och lagar. Dessa lagar och

teorier kan därpå användas för förutsägelser och för att ge förklaringar.

Motsatsparen deduktion och induktion har olika positioner i

forskningsprocessen.26 Enligt Arbnor & Bjerke är kunskaparen för det första

                                                                

25 Arbnor & Bjerke, 1994
26 Allwood & Erikson, 1999
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observatör, för det andra söker han eller hon beskriva det han eller hon ser eller

förväntar sig att se i framtiden, och för det tredje gör kunskaparen förutsägelser

mot bakgrunden av sina teorier, vilka sedan kan kontrolleras mot fakta.27 Detta

illustreras i en figur.

Figur 6. Cyklisk process. Källa Arbnor & Bjerke, 1994, s. 107, egen bearbetning

Induktion kännetecknas av empiri. Erfarenhetsdata om verkligheten utgör

grunden för all kunskap om denna verklighet. Således utgår en induktiv modell

från empiriska undersökningar av verkligheten.28 En induktiv modell utgår

vidare från hur enskilda fall sluter sig till allmänna lagar. Därmed bildas teorier

med hjälp av faktisk kunskap. Inledningsvis observeras varje enskilt fall, för att

senare analyseras och klassificeras. Därefter görs en generalisering, vilken

avslutas med ett test för att se om teorin överensstämmer med verkligheten.29

I motsats till induktion präglas deduktion av ett analytiskt och normativt

förhållningssätt. Metoden har en logisk analys som utgångspunkt, vilken

                                                                
27 Arbnor & Bjerke, 1994
28 Hägg & Wiedersheim-Paul, 1984
29 Arbnor & Bjerke, 1994
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fastställer vad teori eller allmänna lagar säger om ett enskilt fall. Således går

man från det generella till det specifika. Först därefter görs en verifiering av

teorin, i syfte att testa huruvida forskaren hade rätt i sina förutsägelser.30

Den ansats jag har använt, är mer induktiv än deduktiv, ty min avsikt är att

skapa förståelse för netting. Data om verkligheten har samlats in genom en

empirisk undersökning. Dock ligger deduktiva antaganden bakom

undersökningen, eftersom jag utgått ifrån de kunskaper och föreställningar jag

har. Jag har skapat förförståelse genom att studera litteratur inom området, och

har med andra ord inte gett mig ut i verkligheten förutsättningslöst. Detta har

gett mitt arbetssätt inslag av både induktion och deduktion.

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ forskning

En undersökning kan vara kvalitativ eller kvantitativ. I en kvantitativ

undersökning baseras slutsatserna på empiri som kan kvantifieras, det vill säga

variabler som kan anta numeriska värden. I kvalitativa undersökningar däremot

baseras slutsatserna på icke-kvantifierbara variabler, såsom till exempel attityder

och värderingar.31 Eriksson & Wiedersheim-Paul benämner kvantitativ data för

hård och kvalitativ data för mjuk. De menar vidare att det naturligtvis finns en

hel del data som ligger någonstans mittemellan, och anger begreppet miljö som

ett exempel. Detta begrepp innehåller både hårda och mjuka delar; nedfall av

föroreningar kan exempelvis mätas tämligen exakt, men hur dessa påverkar

hälsan gå inte med lika stor exakthet att fastställa.32 Enligt Alvesson &

Sköldberg kan en distinktion göras mellan kvantitativ och kvalitativ metod med

                                                                
30 Arbnor & Bjerke, 1994
31 Lundahl & Skärvad, 1982
32 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
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avseende på graden av standardisering. En standardiserad undersökning kan då

sägas vara en kvantitativ sådan, medan en kvalitativ kännetecknas av icke-

standardisering. De medger dock att denna skiljelinje är något oskarp, men att

det inte hindrar den från att vara användbar. En annan utmärkande egenskap för

en kvalitativ metod är att den utgår från objektet som studeras, medan ett särdrag

för en kvantitativ metod i högre grad utgår från forskarens idéer om vilka

begrepp som ska stå i centrum. Vidare anser de att valet av kvantitativ

respektive kvalitativ metod måste relateras till problemet och objektet som ska

studeras. Ibland är en rent kvantitativ metod lämplig, andra gånger lämpar sig en

kvalitativ metod bättre och ibland är en kombination av dessa att föredra.33

Holme & Solvang menar att en kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till

forskningsobjektet. De menar vidare att själva syftet med ett kvalitativt

tillvägagångssätt är att försöka komma individer, grupper eller organisationer

inpå livet, för att kunna förstå den situation de befinner sig i. 34

Mitt metodologiska angreppssätt kan i huvudsak sägas vara kvalitativt. Detta

motiveras av det faktum att undersökningen utgår från objektet som studeras -

fallföretaget. För att uppnå syftet med undersökningen är det nödvändigt att

komma nära nämnda företag, för att kunna förstå dess situation. Detta har gjorts

genom intervjuer med anställda på företaget. De frågor jag ställde vid

intervjuerna var inte standardiserade, utan snarare specifika. Visserligen ställdes

en del av frågorna till samtliga intervjupersoner, men under intervjutillfällena

uppstod diskussioner kring frågorna, vilket gjorde att varje intervju blev

specifik. Frågorna var vidare präglade av mig som uppsatsförfattare, och kan

därmed inte sägas vara objektivt utformade.

                                                                
33 Alvesson & Sköldberg, 1994
34 Holme & Solvang, 1991
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2.2.3 Typ av studie

Enligt Ejvegård är en fallstudie en undersökning av ett specifikt fenomen, som

kan göras mer eller mindre detaljrik. Ejvegård menar vidare att ett syfte med en

fallstudie är

”att ta en liten del av ett stor förlopp (som alltså innehåller många fall av olika

sorter vid olika tidpunkter) och med hjälp av fallet beskriva verkligheten och

säga att fallet ifråga får representera verkligheten.”35

Enligt Lundahl & Skärvad är en fallstudie en undersökning som endast omfattar

ett eller ett fåtal fall, vilka emellertid studeras mera detaljerat och i flera

dimensioner. Hur många fall som studeras är bland annat en avvägning mellan

bredd och djup i studien. Lundahl & Skärvad menar vidare att fallstudier ofta

genomförs i syfte att formulera hypoteser, utveckla teorier samt exemplifiera

och illustrera.36

Slutsatserna av en fallstudie ska tolkas med försiktighet, eftersom dessa kan ses

som indicier som kanske får värde först när det finns andra indikationer som

pekar åt samma håll och som framkommit genom andra metoder.37

Min studie behandlar likviditetshanteringen i ett internationellt verksamt företag.

Det är ett specifikt fenomen som behandlas i företaget, vilket kan betraktas som

ett särskilt fall. Jag anser att netting studeras i detalj, men är mera tveksam till

huruvida olika dimensioner av fenomenet studeras. Jag har, som tidigare

nämnts, valt ett fall för att ge studien mera djup än bredd. Jag har inte för avsikt

                                                                
35 Ejvegård, 1996, s. 31
36 Lundahl & Skärvad, 1982
37 Ejvegård, 1996
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att formulera hypoteser eller utveckla teorier, men däremot avser min

undersökning att illustrera och förklara fenomenet netting samt att exemplifiera

detta cash managementverktyg. Efter ovanstående resonemang nöjer jag mig

dock med att säga att min undersökning är av fallstudieliknande karaktär.

2.2.4 Generaliserbarhet

”Om en vetenskaps första uppgift är att fastslå generaliseringar så har

samhällsvetenskaperna fastslagit en hel del. Dessa generaliseringar är dock

varken så allmängiltiga eller precisa som inom t ex de biologiska eller tekniska

vetenskaperna.”38

De slutsatser som en undersökning ger ska vara användbara för någon. I en del

fall kan de vara användbara i ett företag, exempelvis för att förändra något i

organisationen vid ett tillfälle. I andra fall söks allmängiltig kunskap som kan

generaliseras över tiden och till olika situationer. Det ställs hårda krav på en

utredning för att slutsatserna av denna ska vara generaliserbara. Enstaka

observationer ger ofta inte generaliserbar kunskap. Bara för att en svan är svart,

betyder det inte att alla andra också måste vara det.39

För att kunna bedöma resultatens generaliserbarhet är valet av

undersökningsobjekt eller fall viktigt. Undersökaren bör ställa sig frågan om det

som undersöks är representativt eller vanligt förekommande. Det är dessutom av

                                                                
38 Arbnor & Bjerke, 1994, s. 119
39 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
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vikt att beakta hur tillgång till informationen fås och huruvida studien kan

genomföras utan att exempelvis störa verksamheten.40

Jag menar att en generalisering av verkligheten inte är ett syfte i sig. Jag hävdar

ändå att det skulle kunna vara möjligt att generalisera från slutsatserna av en

studie som min till situationer med liknande förutsättningar. Enligt min mening

kan generaliseringar göras utifrån netting som fenomen. Med detta menar jag att

två företag som har liknande förutsättningar skulle kunna uppleva att netting

leder till likartade konsekvenser. Däremot anser jag inte att generaliseringar kan

göras utifrån fallföretagets nettingsystem, eftersom det är anpassat till just

fallföretaget. Därför menar jag att man bör vara försiktig med att generalisera

utifrån min studie. Att dra generella slutsatser är heller inte syftet med

undersökningen.

2.3 Tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt tillvägagångssätt, vilket innebär

att jag beskriver hur urvalet av undersökningsobjekt har skett samt vilka

informationskällor som använts och hur datainsamlingen har gått till.

2.3.1 Urval

Det första valet jag stod inför var valet av företag att studera. För att ett företag

skulle vara aktuellt i min undersökning, skulle det uppfylla vissa kriterier. Det

första kriteriet var att företaget skulle vara en koncern och att de olika

                                                                
40 Wallén, 1996
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koncernbolagen skulle köpa varor av varandra och som en följd härav skulle

koncerninterna betalningsströmmar förekomma. Det andra kriteriet var att

företaget skulle vara internationellt verksamt och därmed ha betalningsströmmar

i olika valutor. Följaktligen var företagets storlek av betydelse då mitt urval

gjordes. Det tredje kriteriet var att företaget skulle använda sig av netting vid

hanteringen av nämnda betalningsströmmar. Då netting är en komplex företeelse

är det lämpligt att studera ett företag mer ingående och ur olika perspektiv. Det

krävs relativt djup förståelse och kunskap om betalningsströmmarna i en

koncern och netting som verktyg för att kunna författa en uppsats inom ämnet.

För att kunna få denna förståelse för och kunskap om ämnet anser jag att det är

nödvändigt att få vara med och se hur netting fungerar i praktiken. Möjligheten

att nå en djupare förståelse för netting ökar då ett företag studeras. Mitt

fallföretag - Alstom - uppfyllde ovanstående uppställda kriterier. En annan

anledning till att detta företag valdes var att jag i samband med att jag skrev min

c-uppsats genomförde intervjuer på nämnda företag och hade följaktligen redan

vissa kontakter där. Det som också är intressant med Alstom är att netting är en

relativt ny företeelse för koncernen. Dock är inte detta fallet på dess svenska

dotterbolag. Alstom i Sverige var tidigare ägt av ABB, och använde då netting.

De flesta som arbetar med netting på dotterbolaget i Sverige är väl förtrogna

med netting i och med att denna teknik användes tidigare, men själva rutinerna

och systemet för dagens netting är nya. Om netting som fenomen borde det

därför finnas djupa kunskaper, och det borde också finnas erfarenhet av skilda

rutiner och system för hanteringen. Även på huvudkontoret i Paris, där

nettingcentret är lokaliserat, finns personer som tidigare använt netting i sitt

arbete på ABB.

Intervjuundersökningen omfattar intervjuer med anställda på fallföretaget. För

att en anställd skulle vara intressant att intervjua, var det nödvändigt att
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personen i fråga kom i kontakt med netting i sitt dagliga arbete. Jag valde att

intervjua tre personer på moderbolaget; koncernens treasurychef, chefen för

nettingcentret samt en medarbetare på nämnda center. Dessa intervjuer, vilka

utfördes på koncernens huvudkontor i Paris, var möjliga att genomföra främst på

grund av min personliga kontakt med en av medarbetarna på nettingcentret.  I

företagets svenska dotterbolag intervjuade jag två anställda som använder

nettingsystemet i sitt dagliga arbete, närmare bestämt en person som arbetar med

leverantörsreskontra och en som arbetar med kundreskontra. Jag intervjuade

även nettingansvarig för region Norden, som också är verksam på det svenska

dotterbolaget. Dessa intervjuer ägde rum på det svenska huvudkontoret i

Finspång. Således genomförde jag totalt sex intervjuer. Genom att intervjua

personer med olika arbetsuppgifter och på olika positioner inom företaget

hoppades jag få mer uttömmande svar på intervjufrågorna samt också kunna se

huruvida uppfattningen om netting skiljer sig åt mellan anställda beroende på

var i företaget personen i fråga arbetar.

2.3.2 Material

Det finns åtskillig litteratur som behandlar cash management. Vissa böcker är

mycket teoretiska i sin beskrivning av ämnet, medan andra är mer praktiskt

inriktade och riktar sig ibland till personal inom företagens ekonomi- och

finansavdelningar. Jag har använt mig av båda typerna av litteratur. Dessutom

har jag använt material som mitt fallföretag har tillhandahållit, särskilt vad gäller

fenomenet netting. Det interna materialet bestod till stor del av utbildnings- och

träningsmaterial, samt övningar och användarmanual till nettingsystemet som

används inom koncernen då utbildning hålls.
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2.3.3 Undersökningen, dess intervjuer och intervjuteknik

I litteraturen brukar man skilja mellan olika typer av intervjuer. Den vanligaste

åtskillnaden är standardiserad – icke-standardiserad intervju. I en standardiserad

intervju används ett formellt strukturerat schema av intervjufrågor som underlag.

Starrin & Renck skiljer mellan två typer av intervjuer; kvalitativa och

kvantitativa intervjuer. Den förra typen syftar till att upptäcka eller identifiera

icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder.

Författarna menar att denna typ av intervju således är

”en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller

egenskapen hos någonting”.41

Den andra typen av intervju tar sin utgångspunkt i på förhand definierade

företeelser, egenskaper eller innebörder. Syftet med denna kvantitativa intervju

är att

”undersöka hur dessa företeelser, egenskaper eller innebörder fördelar sig i en

population och/eller hur dessa samvarierar med andra företeelser, egenskaper

eller innebörder”.42

Då målet för mina intervjuer var att undersöka och skapa förståelse för hur

fallföretaget hanterar sina koncerninterna betalningar, menar jag att dessa är

kvalitativa enligt den terminologi som används av Starrin & Renck. Vid

samtliga intervjuer användes en frågeguide som underlag, men jag hoppades

också att många frågor skulle uppstå ur samtalet under intervjuns gång, för att få

                                                                

41 Svensson & Starrin, 1999
42 Svensson & Starrin, 1999
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en så nyanserad bild som möjligt av respondentens föreställningar. Det visade

sig också att intervjuerna utvecklades åt olika håll beroende på respondenten och

dennes position i företaget. Generellt kan sägas att ju högre upp i organisationen

respondenten befann sig, desto vidare frågor diskuterades. Med koncernens

treasurychef diskuterades exempelvis cash management och netting i mer

allmänna ordalag, medan intervjun med medarbetaren på nettingcentret var mer

inriktad på praktiska och detaljerade spörsmål beträffande netting. Intervjuerna

spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant efter varje intervjutillfälle.

Detta för att kunna fånga nyanser av intervjun och på så sätt kunna jämföra olika

delar av intervjun med helhetsintrycket. Intervjuerna tog i snitt en och en halv

timme i anspråk. Tilläggas bör också att intervjuerna med koncernens

treasurychef och chefen för nettingcentret  genomfördes på engelska, eftersom

dessa personer i nämnd ordning är av schweizisk respektive amerikansk

nationalitet. Av denna anledning kommer citat av nämnda personer att återfinnas

på engelska i empirin. Efter intervjuerna på företaget, gjorde jag även

uppföljningsintervjuer per telefon för att få svar på frågor som uppstått då de

bandade intervjuerna bearbetades samt för att klargöra vissa av respondenterna

tidigare avlämnade svar. Empiri- och analysmaterialet skickades sedan till

respondenterna för att de skulle få möjlighet att kontrollera och godkänna detta.

Förutom intervjuerna förekom mer informella samtal mellan mig och

intervjupersonerna under tiden jag vistades på företaget. Dessa samtal bandades

inte. Det fanns ingen möjlighet att i detalj dokumentera allt som skedde och blev

sagt under den tid jag vistades på företaget, vilket jag heller inte anser vara

nödvändigt. Under den tid jag tillbringade på företaget utöver den tid som åtgick

för intervjuerna inhämtade jag kunskap om netting och Alstoms system för

detta, vilket också innebar att min förståelse för netting ökade. Totalt
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tillbringade jag en eftermiddag på huvudkontoret och en förmiddag på det

svenska dotterbolaget.

I empirin förekommer citat, varför jag anser det erforderligt att kommentera

citationstekniken som jag använt. De citat som finns i uppsatsen är hämtade från

de bandade intervjuerna. Då talspråk skiljer sig från skriftspråk, har jag ansett

det nödvändigt att i viss mån redigera citaten. I talspråk används mer slarviga

formuleringar, vissa ord upprepas och det händer att meningar omformuleras

innan de avslutas. Utan redigering blir det svårt att hänga med i citaten, och

följaktligen försämras förståelsen. Det bör noteras att respondenterna har getts

möjlighet att granska de redigerade citaten.
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3 PRESENTATION AV FALLFÖRETAGET – ALSTOM

I detta kapitel presenteras fallföretaget – Alstom. Först görs en allmän

beskrivning av koncernen och dess verksamheter, därefter presenteras

nettingverksamheten översiktligt och slutligen visas ett organisationsschema.

Alstom är ett världsledande företag inom energi- och transportinfrastruktur.

Koncernen är global och har cirka 140 000 medarbetare i drygt 70 länder

världen över. Företaget är registrerat i Frankrike med säte i Paris och finns

noterat på börserna i Paris, London och New York. Verksamheten är indelad i

fem olika sektorer; Power, Transport, Power Conversion, Marine och

Transmission & Distribution (T&D). Bolaget har en sammanlagd årsomsättning

på mer än 20 miljarder EUR. I Sverige finns två av Alstom sektorer

representerade; Power och T&D. Den svenska verksamheten sysselsätter drygt

3 000 personer, som arbetar med tillverkning och leverans av produkter som

gas- och ångturbiner, generatorer, rökgasreningssystem, fjärrvärme och

transport. Alstoms svenska huvudkontor ligger i Finspång, och där sker i

huvudsak tillverkning av turbiner. År 2000 var det svenska dotterbolagets

omsättning drygt sex miljarder SEK. Koncernens totala omsättning var 24,5

miljarder EUR samma år.43

Koncernens nettingcenter är lokaliserat till huvudkontoret i Paris. För

närvarande arbetar tre personer på centret. Som tidigare nämnts är netting en

relativt ny företeelse för koncernen som helhet. För ungefär ett år sedan

startades nettingprojektet och nettingverksamheten är fortfarande under

                                                                
43 alstom.com
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uppbyggnad i Alstom. Dotterbolag i Europa och USA använder sig nu av

netting, och övriga koncernbolag kommer successivt att integreras i

nettingsamarbetet. Netting som verktyg är dock en känd företeelse för halva

koncernen (en stor del av Power), på grund av att denna del tidigare ägdes av

ABB, som då tillämpade netting. Power köptes av Alstom i maj 2000. Dagens

nettingsystem är emellertid nytt, vilket har utformats för att passa de speciella

förutsättningar som råder i Alstom. Vidare kan nämnas att Alstoms netting är

fordringsstyrd, vilket kommer att utvecklas i kapitel fem.44

Nedan visas ett organisationsschema över Alstoms centrala finansfunktion, för

att åskådliggöra hur företaget har organiserat denna funktion och var netting

kommer in.

Figur 7. Organisationsschema. Källa: Alstom, 2001.

                                                                
44 Bengtsson, Alstom, 2001-11-23
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4 LITTERATURENS SYN PÅ CASH MANAGEMENT OCH

NETTING

I detta kapitel redogörs för begreppet cash management och det verktyg för

likviditetshantering som uppsatsen behandlar – netting. Inledningsvis beskrivs

cash management och dess målsättning. Jag förklarar också varför cash

management är viktigt för företag samt berör begreppet likviditet översiktligt,

eftersom det är hanteringen av just likviditet som diskuteras inom cash

management. Därefter behandlas netting, där jag tydliggör vad netting är, när

verktyget är lämpligt att använda, målsättningen med netting samt hur netting

kan fungera. Avslutningsvis redogör jag för nettingcykeln.

4.1 Cash management

I problembakgrunden har jag översiktligt beskrivit cash management. Jag

kommer i detta avsnitt att ytterligare förklara begreppet, för att ge läsaren en

bakgrund till netting - det cash managementverktyg uppsatsen i huvudsak

behandlar. Tilläggas kan att den litteratur som finns inom området snarare är

föreskrivande än beskrivande.

4.1.1 Vad är cash management?

I litteraturen återfinns åtskilliga definitioner av begreppet cash management,

varav en grundläggande sådan är
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”the management of the complete flow of cash from the purchase of raw

materials and services (payments), to the sale of final products (receipts)”45.

I litteraturen går också att finna beskrivningar av cash management som ett sätt

att spara pengar genom användandet av väl fungerande rutiner och

administrativa system. Att hantera företagets cash management på ett effektivt

sätt kan vara en viktig framgångsfaktor, både på kort och lång sikt. Cash

management bör syfta till att frigöra kapital från balansräkningen och förbättra

likviditeten.46 Operativ cash management koncentreras främst till företagets

löpande flöden. Målsättningen kan sägas vara att förbättra alla rutiner som

påverkar in- och utbetalningar och därigenom optimera kundfordringarna och

leverantörsskulderna. Med andra ord handlar cash management om att ta betalt

så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem

så effektivt som möjligt under tiden.47

Cash management är en ständigt pågående process i ett företag, vilken kan

illustreras med hjälp av nedanstående modell. Modellen är en mer utvecklad

cash managementmodell och kan delas in i tre huvudområden: inflöde, utflöde

och likviditetshantering. Inflödet omfattar processen från kundorder till slutlig

betalning från kund. Utflödet börjar med en offert och slutförs med betalning.48

                                                                
45 Birks, 1998, s. 66
46 Dolfe & Koritz, 1999
47 Hedman, 1991
48 Åkesson Dolfe, 1996
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Figur 8. Cash management modell. Källa: Åkesson Dolfe, 1996, s. 9, egen

bearbetning.

Varje aktivitet i figuren ovan medför kostnader för företaget, vilka kan

kontrolleras och överblickas inom företagets likviditetshanteringsfunktion.

Likviditetshantering handlar om betalnings-, valuta- och kontohantering samt

även bankrelationer och likviditetsplanering. Netting är ett verktyg som påverkar

samtliga cirklar i ovanstående figur, vad gäller koncerninterna betalningar.

4.1.2 Målsättningen med cash management

Principerna för nationell och internationell cash management är de samma, men

internationell cash management är något mer komplicerad. Enligt Shapiro är de
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1. få företagets likvida medel under kontroll så snabbt och effektivt som

möjligt, och

2. förvalta och använda dessa tillgångar på bästa möjliga sätt.

Det första målet kan uppnås genom att inrätta ett prognostiserings- och

rapportsystem, förbättra företagets in- och utbetalningsrutiner samt genom att

minska kostnaderna för koncerninterna betalningar. Netting är ett verktyg för att

uppnå sistnämnda yttrande. Det andra målet kan uppnås genom att minimera

företagets likvida tillgångar till den lägsta möjliga nivån, göra pengar

tillgängliga när och där det behövs samt genom att försöka öka avkastningen på

de tillgångar som finns tillgängliga för investeringar.49

Den övergripande målsättningen med cash management, både i ett nationellt och

internationellt perspektiv, kan också sammanfattas i följande bearbetade

punkter:

• Mängden icke räntebärande tillgångar på balansräkningens aktivsida bör

minskas, för att om möjligt investera dessa på ett sätt som ger avkastning.

• Behovet av räntebärande skulder på balansräkningens passivsida ska

minskas, så att räntekostnaderna kan minskas i motsvarande mån.

• Räntebärande tillgångar bör generera tillfredsställande avkastning, vilket kan

uppnås med hjälp av en effektiv likviditetshantering.

                                                                
49 Shapiro, 1998
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• Räntebärande skulder ska ge så låg finansieringskostnad som möjligt, vilket

kan åstadkommas genom aktiv finansiering och skuldförvaltning.

• Administrativa och operativa kostnader bör också reduceras så långt det är

möjligt. Detta skulle till exempel kunna ske genom att företaget gör en

översyn över likviditetshanteringen och dess organisation. Administrativa

kostnader skulle exempelvis kunna minskas genom att uppdatera äldre och

ineffektiva system för cash management.

Om företagets cash managementfunktion lyckas med ovanstående punkter,

innebär det främst att företaget kan minska sina kostnader och om möjligt också

öka avkastningen på sina tillgångar. På längre sikt kan detta i sin tur leda till att

företagets kassflöde förbättras.50

4.1.3 Fördelar med centraliserad cash management

Den finns en växande tendens bland multinationella företag att centralisera sin

cash management funktion. Detta betyder inte nödvändigtvis att det är

huvudkontoret som har kontroll över alla aspekter inom cash management. De

olika dotterbolagen kan fortfarande ha en betydande cash

managementverksamhet. Centraliserad cash management har enligt litteraturen

flera fördelar. En fördel är en överblick över hela koncernens

likviditetsrelaterade aktiviteter, vilket kan leda till att problem och möjligheter

som ett enskilt dotterbolag inte upptäcker, kan uppmärksammas. Personalen på

huvudkontoret får sedan arbeta med att komma tillrätta med problemen och

försöka dra nytta av möjligheterna. En annan fördel är att alla beslut fattas

                                                                
50 Bennet, Halvor & Silvdahl, 1987
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utifrån kriteriet att koncernen som helhet ska gagnas, vilket dock kan innebära

att enskilda koncernbolag kanske inte tjänar på ett visst beslut. En ytterligare

fördel är att volymen vid valutaväxling kan ökas, vilket bland annat är fallet om

koncernen har en internbank. I detta läge befinner sig företaget i en bättre

position gentemot banken, vilket kan leda till bättre kurser, lägre avgifter och

bättre service i största allmänhet. Slutligen kan en fördel med centraliserad cash

management vara att större expertis finns tillgänglig inom koncernen, eftersom

det finns en grupp som är specialiserad på området.51

4.1.4 Varför är cash management viktigt?

En anledning till att cash management är viktigt för företag, är det faktum att

cash management kan sägas ha en direkt påverkan på företagets lönsamhet.

Lönsamheten mäter företagets vinst i relation till investerade tillgångar.

Lönsamhet kan också beskrivas som produkten av vinstmarginalen och

kapitalomsättningshastigheten. Effektiv cash management kan förbättra

vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten. En ökad

omsättningshastighet innebär att kapital kan frigöras från balansräkningen. Det

kapital som frigörs kan sedan användas till exempelvis utdelning, investeringar

eller avbetalning på lån. Sistnämnda punkt kan i sin tur leda till

räntebesparingar. Genom att se till att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla

pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt kan

kapitalomsättningshastigheten ökas och därigenom kan företaget nå ökad

lönsamhet. Också genom effektiva administrativa processer och genom att

                                                                
51 Shapiro, 1998
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reducera kostnaderna för bankprodukter kan ökad lönsamhet nås, via en höjning

av vinstmarginalen.52 Ovanstående kan illustreras med hjälp av en figur.

Figur 9. Vikten av cash management. Källa: Karlsson, 1996, s. 15, egen

bearbetning.

4.1.5 Likviditet

En förbättrad cash management resulterar ofta i en förbättrad likviditet.53 Det

blir därför viktigt att förstå innebörden av begreppet likviditet. Begreppet kan

förklaras enligt följande:

                                                                

52 Dolfe & Koritz, 1999
53 Larsson, 2000
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”Liquidity is commonly used to identify the degree to which the assets of a

business are in the form of uncommitted purchasing power – cash or its

equivalent…”54

En hög andel likvida medel, betraktas normalt som något positivt, eftersom det

indikerar att företaget har kapacitet att möta förpliktelser och en förmåga att

nyinvestera, och det betyder också en större säkerhet vad gäller

balansräkningens värden. Å andra sidan har likviditet också negativa

implikationer, eftersom tillgångarna åtminstone för närvarande, inte är

investerade för att generera vinster. Allt som visas på balansräkningen som

”cash” är som bekant inte tillgängligt för omedelbara investeringar i nya

tillgångar. Hur mycket som är direkt tillgängligt beror bland annat på företagets

in- och utbetalningsrutiner och på transaktionsvolymerna. I likvida medel kan

ingå pengar avsatta för ett visst syfte, pengar som finns ifall något oförutsett

skulle inträffa, eller pengar som ackumulerats på grund av att inflödet överstigit

utflödet en viss period.55 Med andra ord menas med likviditet ett företags

betalningsberedskap, det vill säga dess förmåga att ständigt kunna infria sina

betalningsförpliktelser. 56

Ett företag kan vara redovisningsmässigt lönsamt, utan att för den skull ha

tillräcklig likviditet för att kunna betala de anställdas löner, leverantörsskulder

eller att göra ytterligare investeringar. För att kunna hantera ett företags

likviditet effektivt, är det av vikt att känna till hur likviditet uppkommer och vad

likviditet ska användas till. Likvida medel uppkommer som en del av den

normala produktionscykeln, genom att vinster genereras i likvida termer, det vill

säga genom försäljning av varor för ett pris som överstiger kostnaden för

                                                                
54 Donaldson, 1969, s. 6
55 Donaldson, 1969
56 Gandemo & Asztély, 1981
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tillverkningen. Ett företag kan också skaffa sig likvida medel genom att sälja

tillgångar som inte längre är nödvändiga i rörelsen. Vidare kan likvida medel

uppkomma genom att företaget tar ett lån eller genomför en nyemission. Likvida

medel förbrukas då nya investeringar görs och då rörelsekapitalet ökas för att till

följd därav kunna nå ökad försäljning.57 Det hör också till cash management att

förvalta likviditeten på ett sätt som leder till ett förbättrat räntenetto i företaget.

En väl fungerande likviditetsplanering är ett viktigt hjälpmedel då detta mål ska

uppnås. Likviditetsprognoser görs vanligtvis över olika tidshorisonter; kort,

medellång respektive lång sikt.58

4.2 Netting

I problembakgrunden har jag sökt förklara netting i stora drag. Jag anser dock att

det för förståelsen är nödvändigt att mer ingående beskriva detta begrepp. Dock

innebär detta att vissa upprepningar från problembakgrunden kan förekomma,

vilket jag hoppas att läsaren har överseende med.

4.2.1 Vad är netting?

Netting är ett cash management verktyg, som med några få ord kan beskrivas

som styrning av koncerninterna betalningar. En definition av netting lyder enligt

följande:

                                                                
57 Moir, 1999
58 Larsson, 2000
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"… the bilateral or multilateral compensation between mutual credits and debts

of the various companies within a group."59

Fakturering mellan bolag i en koncern är en vanlig företeelse i de flesta

internationella företag. Dessa fakturor resulterar i ett stort antal transaktioner i

olika valutor över hela världen. Fakturorna kan antingen vara utställda i det

säljande bolagets valuta, i det köpande bolagets, eller i en tredje valuta som till

exempel EUR eller USD. Det vanligaste är att fakturering sker i köparens valuta.

Därigenom kommer säljaren att stå för valutarisken. I litteraturen uppges att för

ett företag med en stor andel internfakturering är netting ett effektivt sätt att

utföra betalningar på.60

4.2.2 När är det lämpligt att implementera netting och hur kan

netting reducera antalet transaktioner?

Netting kan användas såväl av företag med endast inhemsk internfakturering,

som av företag där internbetalningarna är multinationella. Generellt kan sägas

att ett företag har mest att vinna på netting om dess produkter är diverifierade,

flödena mellan internationella dotterbolag är betydande eller om månatliga

flöden i utländsk valuta är omfattande.61 Hur lämpligt netting är för ett företag är

beroende av flera faktorer, bland annat antalet valutor som är inblandade, antalet

dotterbolag som handlar med varandra, antalet involverade länder och

transaktionsvolymerna. Ju fler koncerninterna transaktioner, desto mer bör en

koncern ha att vinna på netting. En koncern som inte använder sig av netting har

ofta omfattande och komplicerade betalningsflöden. Varje faktura som skickas

                                                                
59 Deloitte Touche Tohmatsu, 1994, s. 5
60 Åkesson Dolfe, 1996
61 Bennet, Halvor & Silvdahl, 1987
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från ett koncernbolag till ett annat leder till en separat betalning från det

köpande bolaget till det säljande.62 Antag att företag A är skyldig företag B

5 000 000 EUR, och att företag B samtidigt har en skuld till företag A på

3 000 000 EUR. Istället för att 5 000 000 överförs från A till B och 3 000 000

samtidigt förs över från B till A, kan flödena så att säga kvittas, vilket resulterar

i en enda betalning på 2 000 000 från företag A till företag B. Exemplet kan

utvecklas för att ytterligare tydliggöra hur netting kan användas för att reducera

antalet koncerninterna transaktioner. Antag att det ingår fyra bolag i en koncern.

Flödena dem emellan ser ut enligt följande (beloppen anges i miljoner EUR):

Figur 10. Flöden mellan fyra bolag i en koncern utan netting. Källa: Eiteman,

Stonehill & Moffet, 2001, s. 563, egen bearbetning.

De olika bolagen är skyldiga varandra varierande belopp, och har även

fordringar på varandra. Utan netting kommer varje företag att utföra tre

transaktioner var, det vill säga totalt kommer de fyra koncernbolagen att

verkställa tolv transaktioner. Detta innebär med andra ord att varje företag

kommer att genomföra tre utbetalningar och mottaga tre inbetalningar. Således

har varje företag sålt varor till de tre övriga bolagen i koncernen och därmed

                                                                
62 Dolfe & Koritz, 1999
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fakturerat dem. Företag A ska exempelvis betala 5 000 000 EUR till B, 4 000

000 till C och 6 000 000 till D. Detta visas i nedanstående figur.

Figur 11. Bolagens skulder och fordringar. Källa: Eiteman, Stonehill & Moffet,

2001, s. 563, egen bearbetning.

Enligt figuren har företag A en total skuld på 15 000 000 EUR och fordringar

12 000 000. Nettot blir således -3 000 000, det vill säga företag A har en total

skuld på 3 000 000. Det är med andra ord denna summa som bolaget ska betala.

För företag B är nettot däremot positivt; en total skuld på 8 000 000 och en total

fordran på 9 000 000, ger en total fordran på 1 000 000. Enligt samma

resonemang kommer man fram till att nettot för företag C är negativt, vilket

innebär en total skuld på 2 000 000. Nettot för företag D är positivt, vilket

innebär en total fordran på 4 000 000. Utan netting kommer alltså tolv enskilda

betalningar att genomföras mellan bolagen, vilket figur 10 visar. Då netting

5 - 3 1 9 1

- 4 3 5 12 (3)

4 2 - 3 9 (2)

6 2 5 - 13 4

15 8 11 9 43 -Totala
skulder

B

C

D

A B C D
Totala
fordringar Netto

M
ot

ta
ga

nd
e 

bo
la

g

Betalande bolag

A



4 LITTERATURENS SYN PÅ CASH MANAGEMENT OCH NETTING

44

används, är det däremot endast nettobetalningarna som genomförs. Två bolag

ska betala; A ska betala 3 000 000 och C ska betala 2 000 000. De andra två

bolagen ska däremot mottaga; B ska mottaga 1 000 000 och D ska mottaga

4 000 000. I detta fall blir flödena följande:

Figur 12. Flöden mellan fyra bolag i en koncern med netting. Källa: Eiteman,

Stonehill & Moffet, 2001, s. 563, egen bearbetning.

Som figur 11 visar har antalet betalningar reducerats till tre tycken. Denna

reducering möjliggörs eftersom alla företag har handlat med varandra, och två

av dem har en total nettoskuld medan övriga två har en total nettofordran.

Företag A har en nettoskuld på 3 000 000 EUR, vilken betalas till företag D,

eftersom D har en nettofordran på 4 000 000. D får således ytterligare 1 000 000

av företag C. C ska dessutom betala 1 000 000 till företag B, eftersom C:s

nettoskuld var 2 000 000 och B:s nettofordran 1 000 000.63 Ovanstående

exempel visar hur användningen av netting kan reducera antalet transaktioner till

ett minimum i en koncern. I detta exempel med fyra bolag kunde antalet

transaktioner reduceras från tolv till tre, vilket är en reducering med hela 75

procent. Betalningsvolymen minskar från 43 miljoner EUR till 5 miljoner.

                                                                

63 Eiteman, Stonehill & Moffet, 2001
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Antag att de totala kostnaderna för växling, avgifter till banken och float uppgår

till 0,5 procent64. Vid detta tillfälle kommer netting att möjliggöra en besparing

på 0,005 * (43-5) = 190 000 EUR.

Varje utlandsbetalning som utförs via banksystemet kostar pengar. Hur mycket

beror bland annat på typ av betalning och om överföringen sker mellan två

banker eller inom samma bank. Det kan också tänkas att olika banker har olika

avgifter. För att visa vilka summor det kan röra sig om, får Handelsbankens

avgifter tjäna som exempel. För en vanlig normalbetalning till utlandet får

företaget betala 100 SEK i avgift. Då tar det två bankdagar innan pengarna finns

på mottagande bank. En expressbetalning tar däremot endast en bankdag, men

kostar något mera; 350 SEK. Det är dock inte säkert att pengarna finns på

mottagarens konto efter två respektive en bankdag, det beror på den mottagande

banken, vilken kan hålla inne pengarna någon eller några dagar ytterligare. Detta

är emellertid inte normalfallet för banker i Europa och USA. Dessutom får

mottagaren betala en avgift, vilken dras från summan i de flesta fall. Kunden

kan emellertid begära att betala även mottagarens avgift.65 Handelsbanken har

en betaltjänst för företag, vilken företag kan använda för överföringar mellan

egna konton inom koncernen. En förutsättning är att koncernbolagen mellan

vilken överföringen ska ske har konton i Handelsbanken. Det är en betaltjänst

där företaget själva via internet gör överföringen. Företaget tappar här ingen

valutadag, utan överföringen sker samma dag, förutsatt att överföringen sker

före en viss bryttidpunkt. Den här typen av överföringar betyder lägre avgifter

för företaget och avgifterna kan variera mellan olika länder. I allmänhet hamnar

avgiften på 2,50 EUR per betalning. Utöver detta måste företaget betala en

årsavgift till banken för att kunna nyttja tjänsten, vilken är på 2 000 SEK.66 För

                                                                
64 Uggla, 1982
65 Strömberg, Handelsbanken, 2001-12-18
66 Bremer, Handelsbanken, 2001-12-18
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ett företag som har ett stort antal koncerninterna transaktioner och som utför låt

säga 10 000 betalningar i månaden samt använder sig av en betaltjänst, kostar

bankavgifterna 25 000 EUR i månaden. Det är således stora belopp det rör sig

om. Lägg därtill kostnader för betalningar som inte kan ske genom en betaltjänst

som denna, utan där varje överföring kostar minst 100 SEK.

4.2.3 Vad är målsättningen med netting?

I litteraturen67 tas ett antal fördelar med netting upp, vilka kommer att redogöras

för i detta avsnitt. Då netting inte används måste många interna betalningar

utföras i det externa banksystemet. Detta innebär kostnader för företaget. För

varje betalning som görs betalas normalt en avgift till banken. Vid netting

minskar antalet betalningar, vilket gör att de sammanlagda

betalningskostnaderna kan reduceras. Om alla bolag i koncernen som ingår i

nettingsamarbetet använder samma bank, kan kostnaderna för de betalningar

som faktiskt utförs förmodligen bli lägre eller helt försvinna, eftersom företaget

då befinner sig i en bättre förhandlingssituation med banken. Vid de flesta

betalningar mellan två bolag uppstår "float", vilket, som tidigare nämnts, kan

beskrivas som det flöde av pengar som varken är räntebärande för betalaren eller

mottagaren. Float är med andra ord ett sätt för bankerna att ta betalt för sina

betalningstjänster. Då netting används kan denna float reduceras till ett

minimum. Om alla bolag som ingår i nettingsamarbetet använder samma bank,

försvinner floaten helt, eftersom överföringar mellan konton inom samma bank

sker omedelbart. Dock kan det i praktiken vara i det närmaste omöjligt att alla

bolag i koncernen ska använda samma bank om koncernen är multinationell. Det

                                                                
67 bl a Dolfe & Koritz, 1999, Bennet, Halvor & Silvdahl, 1987, Uggla, 1992, Shapiro, 1998, Eiteman, Stonehill
& Moffet, 2001, Hedman, 1991
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är kanske inte möjligt att hitta en bank som finns representerad i samtliga länder

som företaget har verksamhet i.

Utan netting ska alla fakturor mellan bolagen betalas, och samtliga bolag måste

då göra sina egna valutaväxlingar, förutsatt att bolagen som handlar med

varandra finns i olika länder. Med hjälp av netting kan antalet valutaväxlingar

reduceras till ett minimum. Om valutaväxlingen sker utifrån nettingcentret, kan

bättre valutakurser uppnås som en följd av att all växling sker hos en bank och

att volymen som växlas är större än om varje enskilt bolag skulle växla hos sin

bank. I en koncern kan det vara önskvärt att erhålla en total överblick över

valutaexponeringen. Detta kan underlättas då netting används. Då

valutaväxlingar sker på många olika ställen i koncernen, som fallet är utan

netting, blir det svårare att erhålla en sådan överblick. En regelbunden

informationsöverföring om koncerninterna mellanhavanden kan med andra ord

resultera i en effektivare kontroll över koncernens kortsiktiga

transaktionsexponering.

I den litteratur som gåtts igenom lyser eventuella nackdelar relaterade till netting

med sin frånvaro. Enligt litteraturen har koncerner med en viss

transaktionsvolym mellan koncernbolagen tydligen allt att vinna på att

implementera netting. En mindre bra konsekvens av netting konstaterades

emellertid i början av 1980-talet:

”Ju längre man går i systemutveckling och internationell integration av

betalningsflödena inom en koncern, desto svårare är det att vidta snabba

anpassningsåtgärder, t.ex. i respons till ett ändrat valutamarknadsläge. Denna
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ökade orörlighet kan leda till förluster som får ställas mot de vinster som

integreringen ger upphov till.”68

Denna nackdel nämns inte i litteratur från nittiotalet och senare. Frågan är om

den är aktuell längre. Läget på valutamarknaden har förändrats avsevärt under

de tjugo år som gått sedan ovanstående yttrande fälldes. Bland annat har

valutamarknaden avreglerats och euron har introducerats. Av denna anledning

kan behovet av att vidta snabba anpassningsåtgärder som svar på ett ändrat

valutamarknadsläge möjligen ha minskat. Det kan dock ifrågasättas varför det

över huvud taget inte nämns några nackdelar i senare litteratur.

4.2.4 Hur fungerar netting?

I litteraturen sägs netting vara ett effektivt sätt att hantera betalningen av

internfaktureringen. Netting är ett system där fordringar och skulder mellan de

deltagande bolagen kan reduceras till en enda per valuta och bolag. För

organiseringen av netting finns normalt ett nettingcenter, som fungerar som

administratör och oftast är förlagt till koncernens internbank, om en sådan finns.

I annat fall kan nettingcentret skötas av finans- eller ekonomiavdelningen.69 Alla

bolag som deltar i nettingsamarbetet underrättar nettingcentret om samtliga

betalningar som ska göras. Därefter räknar nettingcentret ut vilka bolag som

kommer att behöva betala in medel för att dessa betalningar ska kunna utföras,

och vilka bolag som kommer att erhålla en nettoutbetalning. Det är

nettingcentret som sköter all valutahantering och betalar eller kräver de

                                                                
68 Uggla, 1982, s. 170
69 Hedman, 1991
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medverkande enheterna i respektive bolags lokala valuta, såvida den är

konvertibel, i annat fall används oftast USD eller EUR.70

4.2.5 Netting; två olika alternativ

När ett företag ska implementera netting finns två olika alternativ att välja

mellan; leverantörsstyrd respektive fordringsstyrd netting. Leverantörsstyrd

netting innebär att den enhet som har en leverantörsskuld - det vill säga det

bolag som har köpt en vara eller tjänst - lägger in fakturan på det belopp som ska

betalas, i nettingsystemet. Vid fordringsstyrd netting däremot, lägger den enhet

som har en kundfordran - det vill säga det bolag som har sålt en vara eller tjänst

- in fakturan på det belopp som ska mottagas, i systemet.71 I kapitel 5 kommer

jag att utveckla resonemanget om leverantörs- respektive fordringsstyrd netting,

i samband med redogörelsen för fallföretagets nettingsystem.

4.2.6 Nettingcykeln

Hur ska nettingcentret gå tillväga för att samla ihop och informera samtliga

deltagande bolag om betalningarna? För att netting ska fungera krävs regler och

rutiner som de deltagande enheterna förbinder sig att följa. Exempelvis måste

betalningsdagarna vara fastställda. Det kanske också måste finnas någon form

av sanktioner om ett bolag inte följer de uppställda reglerna. En instruktion till

de deltagande enheterna kan till exempel se ut enligt följande:

                                                                
70 Åkesson Dolfe, 1996
71 Hedman, 1991
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1. Tillkännagivande Alla enheter skickar en lista med uppgifter om de

betalningar som de planerar att genomföra och de

betalningar som de förväntas mottaga. Detta sker oftast

elektroniskt. Planerade betalningar och fordringar

summeras därefter av nettingcentret. Tvister löses mellan

de inblandade parterna, antingen genom att information

utbyts elektroniskt, eller genom att nettingcentret skickar

ett utdrag av de registreringar som finns hos centret.

2. Information Nettingcentret utför en preliminär uträkning med troliga

valutakurser och informerar därefter de deltagande

enheterna om deras nettoposition, det vill säga hur

mycket enheten ska betala eller mottaga. Varje enhet

kontrollerar detta mot sina egna registreringar.

3. Transaktionsdag Nettingcentret köper och säljer valuta med valutadag om

två dagar och informerar enheterna om deras faktiska

positioner. Därefter instruerar nettingcentret banken att

utföra betalningar till de mottagande enheterna.

Enheterna som ska betala till nettingcentret ger

anvisningar till sina respektive banker att utföra

betalningen med betalningsdagen som valutadag.

4. Betalningsdag Samtliga fordringar och skulder regleras, vilket innebär

att samtliga valutatransaktioner bokas, samtliga

betalningar från betalande enheter sker, samtliga

betalningar till mottagande enheter sker och
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ankommande respektive avgående betalningar sker på

nettingcentrets konton.

5. Avstämning Nettingcentret följer upp gjorda betalningar och stämmer

av sina konton för att kontrollera att samtliga betalningar

har genomförts. Om något inte stämmer, bör denna

avvikelse korrigeras snarast möjligt. Det kan till exempel

handla om att en betalning uteblivit på grund av att en

enhet inte betalat i tid. I detta fall kommer enheten att

krävas på betalningen.72

4.2.7 Fördelar med netting – en sammanfattning

I detta avsnitt sammanfattas i punktform de fördelar med netting som tas upp i

litteraturen. De fördelar som anges är följande:

• Kostnader för företaget i form av bankavgifter minskas, eftersom antalet

betalningar i det externa banksystemet reduceras.

• Kostnaderna per betalning kan förmodligen bli lägre eller helt försvinna,

eftersom företaget befinner sig i en bättre förhandlingssituation gentemot

banken.

• Då antalet betalningar mellan bolagen minskas, reduceras floaten och kan i

vissa fall helt försvinna.

                                                                
72 Dolfe & Koritz, 1999
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• Antalet valutaväxlingar reduceras till ett minimum, eftersom antalet

betalningar är färre och växlingen sker genom nettingcentret.

• Bättre valutakurser kan uppnås som en följd av att all växling sker hos en

bank och att volymen som växlas är större än om varje enskilt bolag skulle

växla hos sin bank.

• Koncernen erhåller en total överblick över valutaexponeringen, vilket leder

till en effektivare kontroll av koncernens kortsiktiga transaktionsexponering.
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5 ALSTOMS NETTING – REDOGÖRELSE OCH TOLKNING

I detta kapitel presenteras den empiriska undersökningen som har genomförts

på fallföretaget Alstom. Inledningsvis förklaras hur Alstoms nettingsystem

fungerar; hur det är organiserat, hur många enheter som deltar, vilka valutor

som används, och hur nettingcykeln ser ut. Efter detta ges en redogörelse över

moderbolagets perspektiv beträffande netting som verktyg vid likviditetsstyrning.

I detta avsnitt presenteras intervjuerna gjorda på huvudkontoret och

nettingcentret i Paris. Därefter följer en redogörelse över dotterbolagets

perspektiv, där intervjuer gjorda på företagets svenska huvudkontor i Finspång

presenteras. Avslutningsvis sammanfattar jag synpunkter på netting där jag

jämför moderbolagets perspektiv med dotterbolagets, samt gör en jämförelse

mellan litteraturens syn på för- och nackdelar med netting och det som

framkommit vid undersökningen.

5.1 Netting på Alstom

Alstoms nettingsystem benämns ALnet. Det är en fordringsstyrd netting, vilket

innebär att det är den enhet som har en kundfordran – det vill säga det bolag som

har sålt en vara eller tjänst – som lägger in fakturan på det belopp som ska

mottagas, i systemet. Detta illustreras i nedanstående figur.
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Figur 13. Fordringsstyrd netting. Källa: Alstom, 2001, egen bearbetning.

Vidare bygger Alstoms fordringsstyrda nettingsystem på kommunikation mellan

de deltagande enheterna. De som berörs direkt av netting och som därför deltar i

kommunikationen är anställda som arbetar med kund- respektive

leverantörsreskontra, controllers och nettingcentret. Indirekt berörda är bland

annat personer med behörighet att godkänna fakturor, jurister, projektledare

samt säljare och inköpare i varje sektor. Skäl till att Alstom valt denna typ av

netting uppges vara att säkerställa att fakturor kommer att betalas vid rätt

tidpunkt, eftersom betalningsdagen är fastställd. För sent inkomna betalningar

motverkas genom sanktioner i form av höga bötesbelopp. Minimibeloppet är

1 000 EUR, men är i övrigt beroende av fakturabeloppet. Vidare har enheter

som har en fordran större incitament att lägga in fakturan i systemet, än en enhet

som har en skuld. En enhet är med andra ord mer benägen att kräva in en

Betalningsdag

Nettingcenter

Varje enhet som har kund-
fordringar under perioden
lägger in dessa i systemet.

Varje enhet som har lev-
skulder ser hur mycket som
ska betalas under perioden.

Nettingcenter
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fordran än att betala en skuld. Nettingsystemet är webbaserat, alltså on-line.

Som användare loggar man in på nettingcentrets hemsida med hjälp av ett

lösenord. Detta innebär att det inte krävs någon lokal mjukvaruinstallation,

förutom en browser. Alla fakturor och all annan information som tillkommer

kan ses direkt av samtliga som har tillgång till systemet, då det ständigt

uppdateras. Vidare är systemet direktkopplat till Lotus Notes, som är ett

mailverktyg, och det är bland annat härigenom som kommunikationen sker.

5.1.1 Vilka enheter deltar i netting?

Som framgår av företagspresentationen i kapitel tre, är Alstom en förhållandevis

stor koncern. Av denna anledning blir det intressant att utreda hur stor del av

koncernen som deltar i netting. Tanken är att varje operativ enhet som har någon

form av verksamhet och som utställer fakturor ska vara med. Med enhet menas

det som på engelska benämns "unit". Det är alltså inte dotterbolag, det vill säga

de legala enheterna, som är deltagare i netting. Dock kan en deltagande enhet

vara ett dotterbolag, vilket Power Generation i Sverige är ett exempel på. I

Sverige och i vissa andra länder är normalfallet för övrigt att ett aktiebolag är en

deltagande enhet i netting. I Frankrike är detta emellertid inte fallet. Exempelvis

har Alstom Transport i Frankrike, vilket är en legal enhet, 40 deltagande enheter

i netting.

I november deltog totalt 270 enheter i netting. Målet är att 600 enheter ska

deltaga. De olika enheterna i koncernen kan inte själva välja om de vill deltaga,

det är ett krav från huvudkontoret. Alla deltagande enheter betalar en årlig avgift

på 4 000 EUR. Som tidigare nämnts är nettingverksamheten under uppbyggnad i

Alstom.
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5.1.2 Alstoms nettingcykel

För att netting ska fungera rent praktiskt krävs processer och rutiner som alla

medverkande är införstådda i. Alstom har en nettingcykel per månad, och

perioden startar mellan den 20:e och 25:e varje månad. Under hela perioden

föreligger ett antal fasta betalningsdagar, vilka benämns ”cut-off dates”.

Eftersom Alstom tillämpar en fordringsstyrd netting, är det de enheter som vill

ha betalt för fakturor som lägger in dessa i systemet. Detta kan ske fram till den

25:e varje månad, och denna dag benämns ”input cut-off”.

Enheterna har därefter tio arbetsdagar på sig att ha åsikter om de fakturor som

lagts in. Det kan till exempel vara så att den köpande parten anser att

fakturabeloppet är felaktigt, att beloppet anges i fel valuta eller att de köpta

produkterna inte har levererats enligt överenskommelse. Om den köpande parten

av någon anledning finner fakturan felaktig, markeras fakturan i fråga som

avvikande. Detta ska alltså ske inom tio dagar, då ”discrepancy cut-off”

inträffar.

Två dagar därefter inträffar ”dispute cut-off”, vilket innebär att om motparten

till den part som markerat en faktura som avvikande inte ändrat fakturan,

kommer fakturan att gå till dispyt. Detta innebär att en tvist har uppstått mellan

två enheter, som inte har kunnat lösas mellan dessa. Det betyder vidare att

leverantören inte kommer att få betalt under innevarande nettingperiod. Den

betalande enheten kommer dock att vara tvungen att betala beloppet till

nettingcentret, trots att enheten i fråga inte anser att fakturan är riktig. För att

lösa eventuella dispyter mellan enheter har en dispytkommitté inrättats, vilken

består av ett antal personer som utses av huvudkontoret. När en tvist har uppstått

samlar dispytkommittén in information om tvisten från enheterna. Kommittén



5 ALSTOMS NETTING – REDOGÖRELSE OCH TOLKNING

57

sammanträder därefter och avgör tvisten. Målet är att en tvist ska lösas inom en

månad. För att i möjligaste mån motverka att en faktura går till dispyt, finns

sanktioner. Det kostar en inte helt oansenlig summa att få ett fall avgjort av

dispytkommittén. Det lägsta beloppet som en enhet får betala är 1 000 EUR,

men bötesbeloppet är beroende av fakturabeloppet.

Två dagar efter ”dispute cut-off” infaller ”preliminary netting”, vilket innebär

att preliminära valutakurser läggs in i systemet. Nettingcentret skickar ut en

rapport till enheterna om deras preliminära nettoposition, vilket sker

elektroniskt. Antingen ges nettopositionen i enhetens lokala valuta eller ges en

nettoposition per valuta. Baserat på denna rapport kan enheterna sedan ställa

förfrågningar till nettingcentret angående valutor, vilket benämns ”currency asks

and offers”. Exempelvis kan en svensk enhet få besked om att nettopositionen är

minus 10 miljoner SEK. I själva verket har enheten köpt en produkt i USD och

ska således betala 1 miljon USD. Eftersom det finns en intern policy som säger

att stora exponeringar ska säkras på enhetsnivå, har nämnda enhet redan köpt 1

miljon USD på termin. Men i nettingen omvandlas USD till SEK. Enheten vill

dock fortfarande betala i USD, eftersom de har säkrat sig. Då gör enheten en

”currency offer”, vilket i princip innebär att de talar om för nettingcentret att de

vill betala i USD istället för SEK. Enheterna kan alltså antingen tala om att de

vill betala i en viss valuta, vilket benämns ”offer to pay”, eller tala om att de vill

mottaga beloppet i en viss valuta, vilket benämns ”ask to receive”. En enhet kan

alltid kontrollera sin position löpande under hela nettingcykeln.

Två dagar därefter inträffar ”currency cut-off”, då alla valutakurser fryses för de

deltagande enheterna. Några valutafrågningar kan således inte göras längre. Två

dagar senare infaller ”final netting”, då nettingcentret säkrar beloppen, det vill
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säga köper och säljer valuta med valutadag om två dagar. Slutliga rapporter om

respektive enhets position skickas ut.

Efter ytterligare två dagar inträffar ”settlement day”, vilket är den dag då

samtliga betalningar sker. Alla deltagande enheter som har en negativ position

betalar till nettingcentret och alla enheter med en positiv position får betalt av

nettingcentret. Nettingcykeln kan illustreras med hjälp av nedanstående figur.

Figur 14. Nettingcykeln. Källa: Alstom, 2001, egen bearbetning.
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5.1.3 Vilka valutor används?

Vilken valuta som bolagen fakturerar i är oftast beroende av kundens önskemål.

Ett amerikanskt bolag som köper av ett svenskt, vill förmodligen betala i USD,

för då undgår det bolaget valutarisken. Alstom har en intern policy vad gäller

koncerninterna mellanhavanden som innebär att varje bolag ska fakturera i sin

lokala valuta. Ibland kan det dock av praktiska skäl vara mer lämpligt att

fakturera i en tredje valuta, till exempel USD. I praktiken är det ofta kunden som

bestämmer i vilken valuta ett säljande bolag får betalt, även internt. För Sveriges

del innebär detta att betalningar sällan fås i SEK, om en produkt har sålts till

utlandet. Det blir med andra ord oftast säljaren som får stå får valutarisken. För

de bolag som ligger i EMU-området är EUR lokal valuta, och har så varit sedan

den första januari 2001. Nettingcentret har således EUR som

rapporteringsvaluta. Nettingcentret måste kunna erbjuda alla de valutor som de

olika enheterna fakturerar i. Idag finns cirka 15 valutor i systemet, vilket

kommer att utökas allteftersom flera enheter går med i netting.

Hur fungerar det då med valutakurser? Två dagar innan betalningsdagen säkrar

nettingcentret all sin exponering. Ett bolag kan ha både fordringar och skulder i

olika valutor. Antag att en enhet har sålt varor och fakturerat i SEK, GBP och

EUR. Samma enhet har också köpt varor, vilka ska betalas i USD. Nedanstående

figur illustrerar detta.
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Figur 15. En enhets betalningsflöden.

Enligt litteraturen är det nettingcentrets uppgift att kvitta alla koncerninterna

flöden så att resultatet blir maximalt en nettobetalning per bolag och period. I

praktiken är det dock inte så enkelt. Det finns två alternativ för att komma fram

till en enhets nettoposition. Antingen får varje enhet en nettoposition per valuta,

eller konverteras alla flöden till enhetens lokala valuta och en nettoposition ges i

denna. Det sistnämnda får anses vara det teoretiskt bästa sättet, men har

praktiska implikationer, vilket gör att detta sätt inte alltid är det mest lämpliga.

En enhet som har sålt en produkt i flera olika valutor som i figuren ovan,

kommer förmodligen att vilja betala till nettingcentret i dessa valutor. Detta

eftersom det, som nämndes i avsnittet om nettingcykeln, inom koncernen finns

en policy som säger att alla stora exponeringar ska säkras på enhetsnivå. Det är

därför ”currency asks and offers” existerar inom nettingsystemet. Resonemanget

kan ytterligare tydliggöras med hjälp av följande exempel. Antag att en enhet

har sålt varor för en miljon USD, en miljon EUR och tre miljoner SEK. Enheten

har köpt varor för tre miljoner USD och två miljoner SEK. Detta illustreras i

nedanstående figur.
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INBETALNINGAR UTBETALNINGAR



5 ALSTOMS NETTING – REDOGÖRELSE OCH TOLKNING

61

Figur 16. En enhets koncerninterna betalningsflöden.

Om enheten har valt att få sin nettoposition från nettingcentret per valuta, blir

resultatet följande. Enheten ska mottaga en miljon EUR och en miljon SEK från

nettingcentret, samt betala två miljoner USD till nettingcentret. I det här fallet

har fem betalningsflöden reducerats till tre.

Figur 17. Nettoposition per valuta.

Om enheten däremot väljer att få sin nettoposition i den lokala valutan, och

enheten är svensk, blir resultatet annorlunda. Antag följande valutakurser: 10,50

SEK/USD och 9,50 SEK/EUR. Då samtliga flöden omräknas till SEK, blir

resultatet att enheten ska betala 10,5 miljoner SEK73 till nettingcentret. De fem

ursprungliga betalningsflödena har således reducerats till ett enda flöde, vilket

visas i figuren nedan.

                                                                
73 (1 * 9,5 + 1 ) - (2 * 10,5) = - 10,5
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Figur 18. Nettoposition i den lokala valutan.

I Alstoms fall är det vanligt att en enhet har flera hundra fakturor i endast två till

tre olika valutor. För svenska enheter är de vanligaste valutorna EUR, SEK och

USD. Av denna anledning kan en stor andel av betalningsflödena reduceras

totalt sett, även om enheterna väljer att få sin nettoposition per valuta.

5.1.4 Back-to-back agreements

Inom koncernen finns ett avtal som benämns ”back-to-back agreement”. Detta

begrepp förklaras enklast med hjälp av ett exempel. Antag att en svensk enhet

har sålt en gasturbin till en kund i USA. Turbinen har dock sålts via en

Alstomenhet i det aktuella landet, vilket innebär att det på kontraktet står Alstom

USA. Detta kan bero på att kunden i USA hellre samarbetar med den inhemska

enheten. Kunden kommer följaktligen att betala till Alstom USA. Då finns det

ett internt avtal som till exempel kan säga att inom tre dagar från det att Alstom

USA mottagit betalningen från kunden, ska Alstom USA betala till Alstom i

Sverige. Detta sker genom att den svenska enheten fakturerar Alstom USA. Den

här typen av avtal är vanligt förekommande i koncernen och det rör sig ofta om

stora belopp. Dock ska även den här typen av betalningar ingå i netting. Än så

länge finns det endast en nettingperiod i månaden, vilket gör att den svenska

Nettingcenter 10,5 MSEK Enhet
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enheten i exemplet ovan inte kommer att få betalt inom tre dagar. Netting gör att

betalningen blir fördröjd och att den enhet som har sålt en produkt går miste om

ränta. För denna typ av transaktioner finns det därför vissa undantagsregler.

Bland annat kan en faktura av detta slag läggas in i nettingsystemet fram till

”dispute cut-off date”, om beloppet överstiger 10 miljoner EUR. Tidsfristen på

tre dagar kommer dock fortfarande att överskridas (se figur 14 på sidan 58).

Dessutom får mottagaren beräkna ränta på pengarna under den tid de finns hos

den centrala finansavdelningen, om beloppet överstiger fem miljoner EUR.

5.2 Moderbolagets perspektiv

Detta avsnitt bygger på intervjuer gjorda på koncernens huvudkontor i Paris,

samt internt material. De personer jag har intervjuat är koncernens treasurychef

Roger Joerg, nettingchefen Rick Rohrs samt Ola Bengtsson som är anställd på

nettingcentret.

Enligt nettingcentret kan netting beskrivas på följande sätt:

”Netting is a process that enables multinational companies to settle their

intracompany transactions according to a predetermined calendar: each

company either pays or receives from a central point one amount per currency.”

5.2.1 Varför har Alstom valt att implementera netting?

I det interna material som används vid utbildning inom koncernen och som jag

har tagit del av, uppges att Alstom implementerar netting som en följd av ett
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beslut fattat av den centrala finansavdelningen. Bakom detta beslut fanns ett

krav från ledningen i varje sektor inom koncernen, på att implementera ett

användarvänligt betalningssystem som skulle underlätta det dagliga arbetet för

redovisare. Från huvudkontorets sida menar man att sektorerna varit drivande i

implementeringsprocessen. Fyra huvudsakliga skäl till att netting implementeras

anges. Det första skälet är kraftigt försenade betalningar vid interna

transaktioner. Interna betalningar har inte prioriterats och flera fakturor har

förblivit obetalda som en följd av olösta tvister mellan enheter. Det andra skälet

uppges vara svårigheter att upprätta kassaflödesprognoser över interna

fordringar. Det tredje skälet anges vara tidskrävande tvister och uppgörelser

beträffande fakturor på sektorsnivå. Det fjärde skälet uppges vara brist på

kommunikation mellan enheterna inom koncernen. Det finns också historiska

skäl till att Alstom valt att implementera netting. Som tidigare nämnts var halva

koncernen, i princip dagens Power, tidigare ägt av ABB. Anställda i den delen

av företaget hade goda erfarenheter av netting. Även från den centrala

finansavdelningen kom önskemål om ett system som skulle förbättra

hanteringen av interna betalningar. Innan implementeringsprocessen påbörjades

fanns inga standardiserade betalningsrutiner för sektorerna. Vidare var

skillnaderna stora mellan sektorernas interna redovisning och koncernens, vilket

orsakade konsolideringsproblem. Ovanstående ledde till att koncernens interna

kassaflöden inte klart framgick och var därmed svåra att få grepp om.

Samtliga respondenter nämner att netting implementeras på grund av de fördelar

netting för med sig för koncernen, vilka kommer att behandlas i nästa stycke.

Som svar på frågan varför Alstom implementerar netting svarade Joerg:

”There are different arguments to that, but the main argument is of course to

save costs.”
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Han tillägger att en förutsättning för att netting ska vara lönt att implementera, är

att en viss mängd koncerninterna transaktioner föreligger. Alstomkoncernen har

en stor mängd transaktioner mellan olika enheter. Joerg fortsätter:

”You have a lot of fees to pay to banks for cross-border payments. Hundreds of

affiliates paying each other individually uncoordinated, costs tremendous

money.”

Rohrs tillägger att netting var ett initiativ från huvudkontoret, som sedan

presenterades för ledningen för de olika sektorerna vilka genast blev övertygade

om att netting vore bra för koncernen. Enligt Rohrs var netting alltså från början

ett initiativ från huvudkontoret, men kom så småningom att drivas på av

sektorsledningarna.

Bengtsson svarar enligt följande på frågan varför Alstom har valt att

implementera netting:

”De huvudsakliga orsakerna är att spara pengar, förbättra

likviditetsprognosticeringen, och att strama upp processer.”

5.2.2 Vilka fördelar finns med netting?

Enligt Joerg är den huvudsakliga fördelen med netting att kostnader reduceras.

Detta sker genom en reducering av antalet betalningsflöden mellan olika enheter

inom koncernen.
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”By using netting you centralise all inter-company flows and instead of paying

each other, you pay to a central point at one specific day per month. And then

the central point is paying the affiliates, so the beneficiaries and the payers are

paying everything at the same day. You can net off maybe 70 or 80 percent,

depending on the business.”

Som huvudsakliga fördelar nämner Rohrs att netting sparar tid åt i första hand

redovisare, att kostnader kan reduceras samt att likviditetsprognostisering

underlättas, vilket i sin tur innebär att företaget får bättre kontroll över sina

likvida medel. Bengtsson är inne på samma linje och yttrar följande:

”De största fördelarna är kostnadsbesparingar i och med att man sparar så

mycket bankavgifter och spread, samt förbättrad likviditetsprognosticering,

vilket uppnås genom att vi nu faktiskt betalar våra interna fakturor.”

Bengtsson menar att de största besparingarna nås genom minskade kostnader för

”spread”. Han förklarar spread som skillnaden mellan en valutas köp- och

säljkurs. I och med netting matchas flöden i olika valutor, vilket får till följd att

företaget köper en mindre mängd valuta av banken och därmed kan spreaden

minskas. Enligt Bengtsson är det följaktligen matchningseffekterna per valuta

som sparar mest pengar. Han förklarar:

”Ju större matchning, desto bättre, och desto mer pengar sparas. En

hundraprocentig matchning är ju det optimala, men det inträffar sällan.”

För att förklara dessa matchningseffekter, tar jag hjälp av nedanstående figur.

Beloppen i figuren uttrycks i respektive valuta och alla belopp är fingerade.
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Figur 19. Matchningseffekter vid netting. Källa: Alstom, 2001, egen
bearbetning.

Nettingcentret har ett inflöde på 78,365 miljoner USD, samtidigt som utflödet i

samma valuta är 47,547 miljoner USD. Detta flöde matchar då till 60,67

procent. Detta betyder att koncernen som helhet utan netting hade varit tvungen

att köpa USD till ett värde av 78,365 miljoner för ett pris, och sälja USD till ett

värde av 47,547 miljoner för ett annat pris. Med netting framkommer att flödena

i detta fall matchar till 60,67 procent, det vill säga en så stor del av flödena tar ut

varandra, vilket gör att nettingcentret bara behöver sälja USD till ett värde av

30,818 miljoner. (78,365-47,547). Nettingcentret får ju in 78,365 och ska ge ut

47,547. Således har kostnaderna för spreaden kunnat minskas för denna valuta.

Detsamma gäller för de övriga valutorna, där kostnaderna för spreaden minskat i

olika utsträckning beroende på matchningseffekten. Denna effekt är exempelvis

100 procent för NOK, vilket är det optimala. I detta fall uppkommer inga

kostnader för spread över huvud taget.

Från huvudkontorets sida ställs ytterligare fördelar upp. Man menar att netting

förenklar och underlättar det dagliga arbetet vad gäller hanteringen av

koncerninterna transaktioner. Vidare leder netting till reduceringar av 1)

Valuta Inflöde Utflöde Matchning
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  60 129 000
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       130 000

219 318 000
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utestående skulder (som har förfallit) och tiden som används åt att kräva betalt

av interna enheter, 2) float, samt 3) interna redovisningsmässiga avvikelser

mellan enheter och huvudkontoret. Dessutom menar man att netting leder till att

betalningsdisciplin introduceras, så att fakturor betalas i tid. Joerg uttrycker

följande:

”On top of having netting, we are also implementing a payment discipline, and

we have added a dispute resolution programme in the netting system. I think if

you have a good netting system, as we have, you are indeed increasing the

discipline.”

Som tidigare nämnts kan netting också bidraga till att

likviditetsprognostiseringen underlättas och förbättras. Med hjälp av netting kan

dessutom besparingar uppnås vad gäller valutaväxling och då bankavgifter kan

reduceras. Slutligen anser huvudkontoret att netting löser problem beträffande 1)

betalningsvillkor och förfallodagar, 2) tvister om fakturor, samt 3)

koncerninterna matchningsproblem vad gäller redovisning

(konsolideringsproblem).

5.2.3 Hur fungerar netting i praktiken? Finns det några nackdelar?

Alstom har en nettingcykel per månad, vilket innebär att betalningar genomförs

en gång i månaden. Det är möjligt att ha flera nettingcykler parallellt, vilket

dock ställer höga krav på systemet och på de deltagande enheterna. Eftersom

ALnet är under uppbyggnad, har man hittills endast en betalningsdag per månad,

men detta kan komma att förändras allteftersom netting blir rutin hos de

deltagande enheterna. En betalningsdag i månaden kan innebära vissa negativa
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konsekvenser. Antag att en faktura förfaller till betalning den 10, men på grund

av nettingcykeln kommer fakturan inte att betalas förrän betalningsdagen, vilken

infaller runt den 20 i månaden. Detta innebär att det säljande bolaget får betalt

tio dagar senare än det skulle ha fått om netting inte tillämpats. Därmed förlorar

betalningsmottagaren ränta, vilket kan uppgå till relativt stora belopp om

betalningen är stor. Joerg förklarar:

”Let say you have an invoice on 30 days and if you get paid properly, after 30

days you get the money on your bank account. But if you have centralised

netting, maybe you are loosing ten days because the nettingdate is far away

from the duedate. The invoice were supposed to be paid the 12th, but the

nettingdate this month is the 22nd, so you have the money ten days later.”

Ovanstående får betraktas vara sett ur ett dotterbolagsperspektiv, eftersom det ur

koncernens synvinkel både finns betalare och mottagare. Den ränta som

mottagaren går miste om, tillfaller i detta fall betalaren. Joerg fortsätter:

”From an individual point of view you could see it like this, but from a company

point of view this is peanuts argument.”

Vidare menar Joerg att en annan nackdel för koncernen som helhet eventuellt

kan uppkomma om en enhet i ett högränteland köper en vara av en enhet i ett

lågränteland och måste ta ett lån för att kunna betala fakturan. Han förklarar:

”If we have a subsidiary in a country where the interest level is very high, and

the receiving part is in a country where the interest level is very low, then for the

group it makes maybe sense that the invoice is not paid. Because the subsidiary

in a high interest level country has to finance themselves in the local market at
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higher costs to pay another subsidiary which can place the money at a lower

interest. So you would even create costs.”

Joerg utvecklar resonemanget ytterligare och exemplifierar det hela med en

betalning mellan koncernbolag i Brasilien och Schweiz, där bolaget i Brasilien

är betalare och bolaget i Schweiz mottagare.

”If we are forcing the Brazilian subsidiariy to pay Switzerland, where the

interest level is two percent, and the subsidiary in Brazil have to re-finance

themselves at 19 percent (okay it is another currency, but even if you change the

money into Swiss francs it makes sense to argue like this), they can place the

money at two percent. From a group point of view you would here say that it is

good that Brazil is not paying the inter-company invoice. Because the overdue

in Switzerland is still cheaper then to re-finance in Brazil. This is just an

extreme where you should maybe look into another solution.”

Som tidigare nämnts inträder sanktioner mot en enhet som inte betalar sina

fakturor i tid. Nettingsystemet är utformat på ett sätt som ska motverka att

enheter betalar för sent, då för sent inkomna betalningar straffas med höga

bötesbelopp. I praktiken måste det dock kunna hända att enheter missar

betalningar eller helt enkelt låter bli att betala. Joerg menar dock att det inte

händer, och yttrar följande:

”You cannot say; “I don’t pay”, because it is inter-company. The units have to

re-finance themselves.  Otherwise it is not fair, because you have signed a

contract with another party with payment conditions. The units can come to

central treasury and ask for a loan if they need money. Then they are paying the

other company on time, and that is what we want.”
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Enligt Rohrs kan det förekomma att en enhet struntar i att betala. Han menar att

netting är förknippat med implementeringsproblem. Nettingcentret har stött på

motstånd hos vissa enheter. Rohrs yttrar följande:

”This resistance aganinst netting is clearly cultural based.”

Han menar att kulturella faktorer spelar en stor roll i sammanhanget. Enheter i

vissa länder, till exempel Frankrike, har helt klart svårigheter att ta till sig det

nya systemet. En del anser att netting är ett nytt påfund från huvudkontoret, som

bara skapar merarbete ute på enheterna. Andra länder är mer optimistiska till

förändringar, och är mindre skeptiska till nyheter från huvudkontoret. Vidare

skiljer sig betalningsdisciplinen åt mellan länder.

Bengtsson menar att förekomsten av nackdelar bland annat är beroende av

systemet som används och tillägger att det system som Alstom använder är

smidigt när det fungerar, vilket det oftast gör. Systemet har utvecklats för att

passa de förutsättningar som råder och man har vid utformningen också låtit

regionansvariga komma med synpunkter. Han fortsätter:

”Nackdelar är att man kör över små enheter som kan ha andra krav än

koncernen. Plus att allt inte lämpar sig att hantera i netting, till exempel back-

to-back agreements. Där finns det motstridiga intressen.”
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5.2.4 Hur utvärderas netting?

För att det ska löna sig för ett företag att implementera netting är det, som

tidigare nämnts, nödvändigt att de koncerninterna transaktionerna är av en viss

storlek. Att utforma, bygga upp och implementera ett nettingsystem är

resurskrävande. För Alstoms del hade nettingprojektet pågått i nästan ett år

innan systemet togs i bruk för de första enheterna. Det har således kostat en inte

helt oansenlig summa pengar. Därför borde det vara rimligt att effekterna av

nettingsystemet följs upp och utvärderas. Joerg yttrar följande:

”In the netting system we can see exactly how much we can make off, we see all

the participants and all the amounts. We have all the statistical elements, all the

gross flows and the netted flows, which are going via the banking system. We

can see how much has been paid from one country to another, and based on that

the bank fees you would pay if every entity would pay individually. Based on this

we can do calculations about the savings. We have already now the tool to

benchmark and to measure everything.”

För att mäta alla fördelar behövs dock mer tid, enligt Joerg. Eftersom den första

nettingcykeln startade i oktober, är betalningsvolymerna ännu så länge små i

förhållande till volymerna då samtliga enheter deltar. Joerg yttrar:

”To measure all these benefits we need a little bit more time because we have

just started, we have just the second cycle behind us, we need another three to

six months so we can measure all the volumes. Then we will have a clear view of

how much money we are talking about.”
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Rohrs och Bengtsson menar dock att det redan nu är relevant att mäta minskning

i betalningsflöden och volymer. Eftersom verktyget för detta redan finns i

systemet görs mätningar regelbundet. Bengtsson menar vidare att systemet

förvisso kan analysera hur mycket pengar koncernen sparar på transaktionerna,

men att det även finns andra saker som måste tas i beaktande vid en utvärdering.

En sak är hur mycket nettingcentret kostar att driva, en annan är hur mycket

merarbete implementeringen av netting har inneburit. Den sistnämnda

företeelsen kan vara svår att bedöma. Bengtsson uttalar följande:

”Det här med att utvärdera netting är komplicerat, skulle jag vilja säga. Det

kan vara väldigt svårt att bedöma vissa aspekter. Att mäta sparade bankavgifter

och sparad spread är enkelt, men att försöka avgöra hur mycket mer eller

mindre tid tusentals redovisningsnissar lägger ned på internbetalningar är inte

det lättaste.”

5.2.5 Reducering av koncerninterna betalningar

Av ovanstående står det klart att netting även i praktiken reducerar antalet

koncerninterna betalningsströmmar. Frågan är med hur mycket, med andra ord

hur många färre betalningar som utförs via det externa banksystemet. Enligt

Joerg kan antalet betalningsströmmar minskas med 70 till 80 procent, beroende

på företag och bransch. Han fortsätter:

”In our case, the number of transactions has been reduced, but this is just the

second cycle. Our netting flow is now about 50 percent. That means if you have

260 gross flows, you can reduce that to 130 net flows. So instead of doing 260

payments via the banking system you do 130. But this is just the beginning. I am
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expecting a netting effect above 70 percent when everything is installed and all

the group companies are participating.”

Efter den andra nettingcykeln, då 270 enheter deltog, såg det ut enligt följande.

Det fanns runt 1 000 fakturor inlagda i systemet, vilket resulterade i cirka 100

transaktioner. Transaktionerna minskade således med hela 90 procent. Volymen

var 300 miljoner EUR, och utan netting var siffran 600, vilket betydde en

volymmässig nettingeffekt på omkring 50 procent.

5.2.6 Vad vinner Alstom på netting? Leder netting till förbättrad

likviditet?

Enligt Joerg har Alstom mycket att vinna på netting;

”In our case, cash pooling and netting makes a hell of a lot sense because we

have huge inter-company payments and cross-boarder payments in all different

currencies. And then to centralise that and to control that is a tremendous

saving for the group.”

Vad gäller likviditetsförbättring är Joerg inte lika optimistisk. Han uttrycker

följande:

”I am not so sure about netting improving liquidity. I mean it is helping to

forecast liquidity much better for the individual subsidiary, but I am not so

happy to say that the liquidity is improving.”
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Joerg menar att det nettingsystemet för med sig för Alstoms del är ökad

betalningsdisciplin, att tvister löses, och att anställda ägnar mindre tid åt

koncerninterna fakturor och har därmed mer tid åt externa fordringar och

skulder. Han menar vidare att det är just där som tid bör läggas, med att följa

upp externa betalningar och se till att fordringar kommer in i tid och att fakturor

betalas på förfallodagen. Det är det anställda bör ägna tid åt, för det är det som

kan förbättra koncernens likviditet. Han avslutar:

”Internal, at the end it is in and out.”

Även Bengtsson anser att Alstom har en hel del att vinna på netting. Han

förklarar:

”Vad vi vinner på netting kan delas in i en hård och en mjuk variabel, skulle

man kunna säga. Den hårda variabeln är pengar, det vill säga vi sparar pengar

och förbättrar cash forecasting i hela koncernen. Den mjuka variabeln är att

alla enheter får lära sig vem som är chef, det vill säga att lyssna på corporate.

Många ute på enheterna har svårt för det där, man menar att de som jobbar här

inte har någon förståelse för hur verksamheten bedrivs. Netting är en sak som

corporate ska jobba med, eftersom det är bra för koncernen.”

Som svar på frågan om netting leder till förbättrad likviditet svarar Bengtsson:

”Ja, det är jag övertygad om. Inte så att koncernen som helhet får in mer

pengar, vi flyttar ju bara runt pengarna, men netting ökar ju

omsättningshastigheten. Nu betalas ju alla fakturor varje månad.”
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Vidare menar Bengtsson att planeringsmöjligheterna blir mycket bättre med

netting. På grund härav kanske enheterna inte behöver ha en lika stor

likviditetsbuffert som tidigare. Bengtsson förklarar med ett exempel där två

enheter är skyldiga varandra en miljon:

”Utan netting behöver båda enheterna ha pengarna, koncernen behöver alltså

ha två miljoner. I netting behöver koncernen inte ha några pengar alls.

Pengarna kan ju då användas till andra saker.”

Rohrs instämmer i ovanstående och yttrar följande:

”Netting leads to better liquidity in the sense that you are having access to the

cash.”

5.3 Dotterbolagets perspektiv

Detta avsnitt bygger på intervjuer gjorda på det svenska dotterbolagets

huvudkontor i Finspång. Där intervjuade jag nettingansvarig för region Norden -

Lena Forsberg - samt Anna Kronkvist och Therese Andersson, vilka har hand

om kund- respektive leverantörsreskontra och därmed använder netting i sitt

dagliga arbete.

5.3.1 Varför har Alstom valt att implementera netting?

Från dotterbolagets sida menar man att Alstom implementerar netting delvis

eftersom det i en stor del av koncernen finns medarbetare som har erfarenhet
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från ABB-tiden. Dessa anställda hade goda erfarenheter av det nettingsystem

som fanns då, och har därför uttryckt önskemål om att Alstom skulle

implementera netting. Koncernens treasurychef, Roger Joerg, har till exempel

varit verksam inom ABB med det system som fanns där, vilket kan vara en

bidragande orsak till implementeringen. Vidare menar Forsberg att de olika

enheterna idag lägger alldeles för mycket tid och kraft på att driva in

koncerninterna fordringar, när fokus istället borde riktas mot externa fordringar.

Forsberg anger ytterligare skäl:

”Netting sparar även floatdagar, genom att det inte är så mycket pengar som

hänger i luften hela tiden, samt bankavgifter.”

På dotterbolaget anser man också att netting leder till att fler fakturor betalas i

tid jämfört med fallet utan netting. Detta leder till att antalet förfallna interna

kundfordringar kan minskas i antal. Forsberg förklarar:

”Jag tror att en fordringsstyrd netting minskar antalet förfallna fakturor mer än

en leverantörsstyrd, därför att i det senare fallet väljer det enskilda bolaget

vilka fakturor som ska betalas. De fakturor som inte har hunnit bli godkända

betalas helt enkelt inte och det finns ingen press på att fakturor ska godkännas

snabbt. Ett bolag är ju inte lika benäget att betala som att få betalt.”

Anledningen till att flera fakturor faktiskt blir betalda i tid anges vara att enheter

som inte betalar riskerar höga straffavgifter. Dessa avgifter bokas direkt mot

affärsprojekten (till exempel ett gasturbinprojekt), och leder till att mindre vinst

genereras för just det projektet. Avgifterna leder således till att enheterna får ta

ansvar; det märks helt enkelt om man gjort fel, vilket man från dotterbolagets

sida anser vara rimligt.
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5.3.2 Vilka fördelar finns med netting?

Från dotterbolagets sida menar man att en fördel med netting är att

koncernbolagen tvingas ändra sitt tänkande och bli mer fokuserade på cash flow.

Tidigare var det så att när en projektledare eller säljare fått en affär, det vill säga

sålt någonting, och varan eller tjänsten levererats, skickades en faktura till

kunden. Därmed ansåg sig projektledaren eller säljaren ha genererat en intäkt,

och var ganska nöjd med det, eftersom affären bidrog till att skapa resultat.

Forsberg förklarar:

”Man krängde ut fakturor till den sista juni, sista september och sista december.

För då hade man skapat resultat. Men nu börjar man inse att det är ju inte bara

det som räknas, utan vi behöver pengarna på kontot. Nu mäter man cash flow,

det är ju en trend eller vad man ska säga. Men faktiskt så är det ju så att det du

har på banken det kan du inte fuska med. Så en projektledare har hela ansvaret

ända tills pengarna finns på kontot.”

Vidare menar man att de som jobbar med att lägga in fakturor i systemet, får

fungera som en mellanhand mellan säljaren och kunden. Det betyder förvisso

merjobb för dessa personer, men samtidigt avlastas andra personer inom bolaget.

Det genererar också kontakter mellan bolagen, då systemet bygger på

kommunikation. Kronkvist uttrycker det på följande sätt:
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”Netting ökar kommunikationen mellan olika enheter, man får kontaktpersoner,

vilket man tidigare har saknat. Tidigare har man inte heller vetat vem det är

man ska starta en dialog med på olika företag. Netting gör helt enkelt att

kontakter skapas.”   

En annan viktig fördel med netting är att likviditetsplaneringen underlättas,

eftersom de olika bolagen vet exakt hur mycket de kommer att få betalt och när

detta kommer att ske. Inom koncernen sker varje månad en avstämning, där

koncernbolagen stämmer av sina böcker gentemot de andra bolagen i koncernen.

Det som misstämmer skapar en ”mismatch-lista”, och det som kommer upp på

denna lista måste klaras upp. I och med nettingen betalas fler fakturor än

tidigare, vilket gör att färre fakturor förblir obetalda och således kommer färre

fakturor upp som en ”mismacth”. Vidare bidrar nettingsystemet till att en dialog

skapas mellan bolag om de fakturor som av någon anledning inte är korrekta.

Netting leder kort och gott till en bättre kontroll över inkommande och utgående

betalningar. Forsberg förklarar:

”Så man tvingas ju ha en dialog med de andra bolagen som man inte skulle få

annars. Precis som att du skapar kontakter. Du kan göra likviditetsplanering på

ett helt annat sätt och du har prognostiserade intäkter och utgifter. Du kan ta ut

en lista och se att de här fakturorna förfaller, vi borde få betalt för dem. Med

netting vet vi exakt hur mycket vi ska betala eller hur mycket vi ska mottaga och

när detta kommer att ske.”

Vidare anser de som använder netting i sitt dagliga arbete att själva systemet är

ett relativt enkelt instrument att jobba med; det är helt enkelt användarvänligt.
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5.3.3 Hur fungerar netting i praktiken? Finns det några nackdelar?

Kronkvist och Andersson som har hand om betalningar respektive

leverantörsreskontra, berättar att netting har inverkat på deras arbetsuppgifter.

De har dock inte fått mindre att göra, snarare tvärtom. Kronkvist menar att hon

får fungera som en mellanhand mellan säljaren och kunden, vilket betyder

merjobb. Hon förklarar:

”Vi får jaga dem (säljare, projektledare o s v), ringa, faxa, maila, det är svårt

att få tag på personerna, de är på tjänsteresa eller sitter i möte. Få tag på

personerna är det som är det jobbiga, det är det som tar tid. Det tar också tid

för oss att skapa ett kontaktnät på företagen. Vi får lägga ner mycket mera tid

jämfört med tidigare. Hos oss skapar netting otroligt mycket merjobb. Ute på

linjen sker däremot en avlastning. Så är det.”

Från dotterbolagets sida menar man dock att det merjobb som skapas i

inledningsskedet förhoppningsvis kommer att avhjälpas efterhand, i takt med att

systemet körs in och att de anställda hittar rutiner för att hantera de frågor och

problem som kan dyka upp. När rutinerna väl är inkörda och fungerar, menar

man att det kommer att bli mer tid över som kan användas till att driva in

externa fordringar.

Det faktum att det endast finns en nettingperiod i månaden menar man från

dotterbolagets sida vara den största nackdelen. Kronkvist yttrar:

”Det dröjer så länge innan vi får betalt för vissa fakturor.”
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Från dotterbolagets sida menar man att det kanske borde vara två

nettingperioder på grund av fördröjning. Som det är nu kan det vara en nackdel

för en del bolag. En faktura som ett bolag skulle ha fått betalt för i början av

månaden, blir på grund av netting inte betald förrän runt den 25, vilket innebär

förlorade ränteintäkter. Forsberg menar att de nu får tänka på när de ställer ut

sina fakturor, och förklarar:

”Det är den allra största nackdelen med det här systemet. Vi måste se till att vi

ställer ut våra fakturor så att vi får med dem i rätt period, om det går. Man kan

ju styra det lite grann.”

Vidare anser man från dotterbolagets sida att netting skapar problem med ”back-

to-back agreements”. Vid den här typen av avtal handlar det ofta om stora

belopp. Som tidigare nämnts ska pengarna som regel vara den säljande enheten

tillhanda inom tre dagar från det att representanten fått pengarna av slutkunden.

I och med netting kommer detta inte att ske. Pengarna finns under tiden, det vill

säga under nettingperioden fram till betalningsdagen, hos huvudkontorets

finansavdelning, vilket gör att varken representanten eller det säljande bolaget

har nytta av pengarna. Forsberg reagerar på detta och menar att det förefaller

konstigt med tanke på att det i övrigt inom koncernen är en sådan fokusering på

cash flow. Överstiger beloppet fem miljoner EUR har det säljande bolaget rätt

att beräkna ränta på pengarna under den tid de finns på huvudkontorets

finansavdelning. Det svenska dotterbolagets fakturabelopp överstiger oftast inte

fem miljoner EUR, men det kan ändå handla om stora belopp och dessutom röra

sig om flera fakturor. Om det till exempel gäller ett par fakturor på tre miljoner

EUR, blir det sammanlagt mycket pengar. Detta problem skulle kunna minskas

om det blir två nettingperioder i månaden, eftersom det då inte kommer att gå

lika lång tid mellan betalningarna. Forsberg fortsätter:
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”Jag tycker personligen att man skulle få betala de här pengarna vid sidan av

netting. Netting i alla ära men vi får inte tappa det sunda förnuftet. Och det har

man gjort i det här fallet.”

Hon menar vidare att följden av ovanstående blir att representanten inte finner

någon riktigt anledning att jobba mot slutkund, eftersom den enheten vet att

kraven från säljaren inte kommer förrän på nettingperiodens betalningsdag.

Följaktligen kan det leda till att slutkunden får längre kredittid. Forsberg

berättar:

”Att jobba mot slutkund måste ju ändå vara målet, för det är ju inte kunden som

ska sitta på pengarna. Pengarna ska åtminstone in till koncernen. Och då för att

vi ska jobba på vår representant för att de ska jobba mot slutkund, måste vi ha

någon form av påtryckningsmedel, och då är inte det här bra.”

Kronkvist instämmer och yttrar:

”Det är slutkund vi ska jobba emot och därför behövs ett påtryckningsmedel.”

En annan nackdel är de implementeringsproblem, som säkert existerar under en

inledande period. Alla enheter är inte positivt inställda till netting. Alla länder

har heller inte samma betalningsmoral. Forsberg uttrycker det på följande sätt:

”Det kan nog vara svårt att få med sig alla bolag, särskilt bolag i länder där de

inte har samma betalningsmoral som vi har, inte samma ordning, de ser det inte

på samma sätt. Det syns bland annat i koncernrapporteringen.”
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Det svenska dotterbolaget är i grunden positivt inställda till netting. Forsberg

förklarar:

”Vi har ju erfarenheten med oss från gamla ABB, vi saknade netting och ville ha

tillbaka det. Vi vet vad netting är, vi kan ungefär regelsystemet, vi har haft en

någotsånär positiv bild ute på bolagen. Har man inte det med sig blir det inte

lika lätt., vilket inte den del av koncernen som inte är från ABB har. Det är

därför vi bara har en nettingperiod i månaden nu.”

Som tidigare nämnts har huvudkontoret bestämt att netting är obligatoriskt för

alla enheter i koncernen. Samtliga enheter måste skriva på ett avtal som

benämns ”Netting Agreement”. Avgifterna kan uppfattas som höga av mindre

enheter; 4 000 EUR per enhet/år. Sverige har sju deltagande enheter i netting.

Det svenska dotterbolaget har synpunkter på detta. Man menar att avgiften

kanske istället borde grundas på antalet transaktioner eller fakturor.

Vidare har det svenska dotterbolaget synpunkter på dispytkommittén. Man

menar att informationen om denna är något otydlig. Det verkar inte helt klart hur

den ska vara organiserad och fungera. Slutligen ser man från dotterbolagets sida

en risk med netting. Forsberg uttrycker följande:

”Risken är att det blir ett mänskligt fel, att vi gör ett misstag härifrån, så att

fakturan aldrig blir inlagd i ALnet. Sådant kan ju alltid hända, i och med att vi

har relativt många fakturor. Och då börjar det kosta pengar, eftersom vi inte

har rätt att kräva betalt utanför ALnet.”
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5.3.4 Hur utvärderas netting?

Dotterbolaget kommer inte att göra någon omfattande utvärdering av netting.

Eftersom netting implementeras efter ett beslut fattat på huvudkontoret, är det

också därifrån utvärderingen ska ske. Dock kommer dotterbolaget att följa upp

effekterna till viss del. Bland annat kommer man att jämföra hur

bankkostnaderna har förändrats. Detta går att utläsa eftersom alla bankkostnader

bokas på ett separat konto. Forsberg uttalar följande:

”Vi vet ju att det här påverkar oss positivt, vi såg att bankkostnaderna sköt i

höjden då vi slutade med den netting som användes under ABB-tiden.”

Däremot kommer dotterbolaget inte att utvärdera i vilken utsträckning antalet

betalningar som genomförs reduceras. Rent konkret skulle detta dock kunna

mätas, eftersom det dras bankavgifter på alla betalningar som görs, och dessa

följs upp. Utvärdering av det totala antalet betalningar för koncernen som helhet,

sker som tidigare nämnts från nettingcentret.

5.3.5 Vad vinner Alstom på netting? Leder netting till förbättrad

likviditet?

Som svar på frågan om netting leder till förbättrad likviditet yttrar Forsberg

följande:

”Ja det tror jag. Därför att det kommer in mer pengar. För de enskilda bolagen

vill säga, inte för koncernen som sådan – pengarna finns ju redan där.”
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Forsberg menar vidare att netting kommer att leda till besparingar om inte annat.

Hon fortsätter:

”Vi kommer att göra mindre valutaaffärer totalt, vår internbank behöver inte

göra lika mycket valutaaffärer för de kan netta vad som händer en gång i

månaden. Där sparar vi pengar.”

För koncernen som helhet kommer pengar att sparas via sänkta bankkostnader

och på en reducering av antalet floatdagar. Netting leder till rena besparingar,

eftersom man utan netting betalar hutlösa summor i bankavgifter, enligt

Forsberg.

Kronkvist resonerar enligt följande:

”Jag tror att man blir mer fokuserad på likviditet och cash flow, så att man

lägger mer energi på att driva in pengar från slutkund. Pengarna hamnar i rätt

bolag vid rätt tid, vi får in pengar när vi verkligen ska ha dem, så att vi slipper

gå ut och låna för att kunna betala för annat, till exempel externa leverantörer.

Vi vet när pengarna faktiskt kommer att komma in, så planeringen kan bli

bättre.”

Forsberg håller med och avslutar:

”Om netting leder till en bättre betalningsmoral inom koncernen, så har vi ju tid

och kraft över att lägga på att driva in externa fordringar istället, och det

kanske genererar mera pengar. Plus att man pratar netting och cash flow och

därmed får ett annat tänkande och en annan inställning ute på bolagen. Så att

fokus riktas mot att driva in externa fordringar, och det kanske ger ökad

likviditet, för pengarna måste ju komma utifrån någonstans.”
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5.4 Sammanfattande synpunkter

Då netting kan uppfattas olika av moder- respektive dotterbolag, blir det

intressant att jämföra moderbolagets synpunkter och åsikter om netting som

framkommit vid undersökningen med dotterbolagets. Från moderbolagets sida

kan man räkna upp ett stort antal fördelar med netting, medan man från

dotterbolagets sida är en aning mer konkret i sin beskrivning av fördelar. Vid

intervjuerna har det framkommit att de största fördelarna med netting är att

verktyget leder till kostnadsbesparingar och bättre likviditetsprognosticering.

Detta är moder- och dotterbolaget överens om. Jag har sammanfattat moder-

respektive dotterbolagets synpunkter i nedanstående figur.

Figur 20. Fördelar med netting enligt moder- respektive dotterbolaget.

De nackdelar med netting som nämns från moder- respektive dotterbolagets sida

sammanfattas i nedanstående figur. Även här anser jag att dotterbolagets svar är

något mer praktiskt inriktade.

Fördelar enligt moderbolaget

• Kostnader (bankavgifter,
float och spread) reduceras

• Bättre likviditetsprognoser
• Betalningsdisciplin

introduceras
• Reducering av utestående

skulder
• Reducering av interna

redovisningsmässiga
avvikelser

Fördelar enligt dotterbolaget

• Kostnader (bankavgifter
och float) reduceras

• Bättre likviditetsplanering
• Ökad fokusering på cash

flow
• Ökad kommunikation

mellan koncernbolagen
• Kontakter skapas
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Figur 21. Nackdelar med netting enligt moder- respektive dotterbolaget.

Vad gäller frågorna om vad Alstom vinner på netting och huruvida netting leder

till förbättrad likviditet, skiljer sig svaret åt mellan respondenterna. Här har jag

inte kunnat se att svaren präglas av ett moder- eller dotterbolagsperspektiv, utan

det handlar helt enkelt om hur den enskilda individen resonerar. Enligt

koncernens treasurychef leder inte netting till förbättrad likviditet. Han menar att

netting förvisso underlättar likviditetsplaneringen, men att likviditeten som

sådan inte förbättras, eftersom pengarna redan finns inom koncernen. Emellertid

kan netting leda till att mer tid ägnas åt att driva in externa fordringar, och då

kan likviditeten förbättras. Nettingansvarig för region Norden är inne på samma

linje. Nettingchefen och en anställd på nettingcentret menar däremot att pengar

som de olika koncernbolagen tidigare använde till att betala interna

mellanhavanden nu kan användas någon annanstans. Dotterbolagen får därmed

bättre tillgång till pengarna, och för de enskilda bolagen kan likviditeten således

förbättras.

Nackdelar enligt moderbolaget

• Koncernens bästa går före
enskilda enheters bästa

• Vissa betalningar inte
lämpliga att hantera i netting

• Fördröjning, d v s en enhet
kan få betalt senare än fallet
utan netting

Nackdelar enligt dotterbolaget

• Merjobb för vissa anställda,
åtminstone initialt

• En nettingperiod i månaden –
borde vara minst två

• Problem beträffande ”back-
to-back agreements”

• Deltagaravgiften är hög för
mindre enheter
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Vidare blir det intressant att jämföra litteraturen och fallet Alstom med avseende

på förekomsten av för- och nackdelar vid netting. Sammanfattningsvis kan

konstateras att de fördelar som anges i litteraturen till största del uppges

förekomma i praktiken. Emellertid nämns inte spread uttryckligen i litteraturen,

men uppges av moderbolaget vara en stor besparingspost. De fördelar som

omnämns i litteraturen fokuserar i stor utsträckning på kostnadsreduceringar.

Svaren som givits vid intervjuerna talar dessutom om ytterligare fördelar utöver

kostnadsreduceringar, vilka nämnts i detta kapitel. Fördelarna som inte har med

kostnadsreduceringar att göra och som framkom vid intervjuerna gäller för

fallföretaget och kan således vara specifika för just detta företag.

I litteraturen nämns däremot inga direkta nackdelar eller problem med netting. I

praktiken förekommer dock sådana. Vid intervjuerna uppgavs ett antal

nackdelar, vilka sammanfattats i figur 21. Vissa nackdelar är generella för

netting som fenomen, medan andra är mer företagsspecifika och får således

antas gälla just för fallföretaget.

Jag vill också ge en kommentar till litteraturens påstående att företag har mest

att vinna på netting om dess produkter är diversifierade, flöden mellan

koncernbolag i olika länder är betydande och månatliga flöden i utländsk valuta

är omfattande. Det har inte framkommit ur intervjuundersökningen att

diversifierade produkter har betydelse då ett företag väljer att implementera

netting. Den viktigaste faktorn för att netting ska bli lönsamt för ett företag

uppgavs av respondenterna vara omfattande flöden mellan bolagen i koncernen,

vilket är fallet för Alstom. Då fallföretaget har verksamhet i 70 länder, står det

klart att dessa flöden sker i flera olika valutor. Därmed inte sagt att diversifiering

är en oviktig faktor. Alstom är verksamt inom flera olika branscher och dess
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produkter får därmed betraktas som diversifierade, och diversifiering kan

således ha en viss betydelse.

Slutligen vill jag kommentera nettingcykeln; hur den beskrivs i litteraturen och

hur Alstoms cykel ser ut. I litteraturen skildras nettingcykeln relativt förenklad.

Ett antal punkter tas upp, vilka kan ses som regler som är nödvändiga för att

nettingsystemet ska fungera. I stora drag går dessa punkter att urskilja i Alstoms

nettingcykel. Det är erforderligt givna datum är specificerade i systemet, så att

enheterna vet vad som gäller. Viktiga datum är exempelvis sista dag för att lägga

in fakturor i systemet (input cut-off), transaktionsdag (final netting) och

betalningsdag (settlement). Alstom har dessutom funnit det nödvändigt att införa

sanktioner för enheter som bryter mot de föreskrivna reglerna och till exempel

inte betalar en faktura i tid. Som nämnts är verkligheten förenklad i litteraturen,

och betydligt fler uppgifter än vad som beskrivs där behövs i realiteten, vilket

jag hoppas framgår av stycke 5.1.2.



6 SLUTSATSER

90

6 SLUTSATSER

I detta kapitel avser jag att sammanfatta föregående kapitel för att på så sätt

klargöra viktiga poänger. Jag kommer här att besvara de frågeställningar som

ställdes i kapitel ett. Inledningsvis redogör jag för bakomliggande orsaker till en

implementering av netting. Därefter presenteras faktorer som påverkat

utformningen av netting i Alstom. Sedan ges en sammanfattning av moder-

respektive dotterbolagets uppfattning av för- och nackdelar med netting.

Avslutningsvis belyses konsekvenser av netting i praktiken.

6.1 Bakomliggande orsaker till en implementering av netting

Fyra huvudsakliga skäl till att Alstom implementerar netting anges, vilka nedan

presenteras i punktform.

• Det första skälet är kraftigt försenade betalningar vid interna transaktioner.

Interna betalningar har inte prioriterats och flera fakturor har förblivit

obetalda som en följd av olösta tvister mellan enheter.

• Det andra skälet uppges vara svårigheter att upprätta kassaflödesprognoser

över interna fordringar.

• Det tredje skälet anges vara tidskrävande tvister och uppgörelser beträffande

fakturor på sektorsnivå.
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• Det fjärde skälet uppges vara brist på kommunikation mellan enheterna inom

koncernen.

Det finns också historiska skäl till att Alstom valt att implementera netting.

Anställda i den delen av företaget som tidigare ägdes av ABB hade goda

erfarenheter av netting. Även från den centrala finansavdelningen kom önskemål

om ett system som skulle förbättra hanteringen av interna betalningar. Innan

implementeringsprocessen påbörjades fanns inga standardiserade

betalningsrutiner för sektorerna. Vidare var skillnaderna stora mellan

sektorernas interna redovisning och koncernens, vilket orsakade

konsolideringsproblem. Detta ledde i sin tur till att koncernens interna

kassaflöden inte klart framgick och var därmed svåra att få grepp om. Bakom

ovanstående redovisade skäl ligger en strävan efter att reducera kostnader.

6.2 Faktorer som påverkar utformningen av netting

Vilka faktorer som påverkar utformningen av netting är beroende av vilka

förutsättningar som råder i ett visst företag. Alstom har valt att implementera en

fordringsstyrd netting som bygger på kommunikation. Detta val präglades av

betalningsrutinerna inom koncernen, vilka inte var standardiserade. Disciplinen

var låg och det fanns många obetalda fakturor och olösta tvister mellan bolag.

Likaså var kommunikationen i flera fall bristfällig mellan koncernbolagen.

Vidare är Alstom en koncern med verksamhet i 70 länder runt om i världen. Det

förekommer omfattande koncerninterna transaktioner. Det är med andra ord

vanligt att bolagen inom koncernen köper varor och tjänster av varandra. För ett

företag av Alstoms storlek och med en sådan volym på de koncerninterna
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transaktionerna finns en hel del att vinna på netting. I Alstoms fall kan det

handla om 10 000 fakturor i månaden och en volym på över 500 miljoner EUR.

Det går inte att exakt säga en siffra på hur många koncerninterna transaktioner

som måste förekomma för att netting ska vara värt besväret, men någonstans bör

rimligtvis ”break-even” infinna sig. En koncern med ett par hundra fakturor i

månaden har troligtvis inget att vinna på netting, eftersom det kostar att

administrera systemet och driva ett nettingcenter.

6.3 Moder- respektive dotterbolagets uppfattning av för- och

nackdelar med netting

Från moderbolagets sida har ett stort antal fördelar med netting ställts upp. Min

tolkning av de intervjuer jag gjort är dock att huvudpoängerna med netting, ur

ett moderbolagsperspektiv, är att reducera kostnader och implementera

betalningsdisciplin. Kostnaderna reduceras till största delen genom att minska

antalet transaktioner som utförs via banksystemet. Betalningsdisciplin kan

uppnås genom att standardisera de koncerninterna betalningsprocesserna, och

bidrar till att underlätta likviditetsplaneringen. De främsta fördelarna med

netting ur ett dotterbolagsperspektiv är att koncernbolagen ökar fokuseringen på

cash flow,  kommunikationen mellan bolagen ökar samt att

likviditetsplaneringen underlättas.

Det finns uppenbarligen en del praktiska problem förknippade med netting. En

nackdel för enskilda koncernbolag, och som moder- och dotterbolaget är

överens om, är det faktum att Alstom hittills endast har en nettingperiod i

månaden. Detta gör att vissa fakturor betalas senare än fallet utan netting, och

således går vissa koncernbolag miste om ränteintäkter. Från moderbolagets sida
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menar man dock att denna nackdel uppvägs av de fördelar netting för med sig

för koncernen som helhet. Moder- och dotterbolaget är även överens om att alla

typer av betalningar inte lämpar sig för hantering i netting. I Alstoms fall gäller

detta exempelvis ”back-to-back transactions”.

6.4 Konsekvenser av netting i praktiken

Netting är ett verktyg som används för att hantera koncerninterna transaktioner.

Hur detta kan gå till hoppas jag att denna uppsats har belyst. I litteraturen nämns

att netting leder till en minskning av antalet koncerninterna betalningar, och

följaktligen en reducering av transaktionsvolymen. Jag kan nu konstatera att så

är fallet även i praktiken. Mitt fallföretag har lyckats reducera antalet betalningar

(pilarna i figur tre på sidan sju) med uppemot 90 procent och volymen (mängden

pengar) har minskat med ungefär 50 procent. Dessa siffror gäller för den andra

nettingperioden, när ungefär hälften av koncernens enheter deltog. Totalt

sparade koncernen ungefär en och en halv miljon EUR på

transaktionsreduceringen under denna period. Sannolikt kommer siffrorna att

förbättras ytterligare då samtliga enheter medverkar.

Enligt litteraturen och respondenterna är tanken bakom netting att verktyget ska

leda till att kostnader minskas och att likviditetsprognoserna förbättras.

Huruvida netting leder till förbättrad likviditet är däremot inte säkert. Med

netting sparar koncernen pengar, men tjänar inga nya. Eftersom flöden kvittas,

kan dock pengar som utan netting skulle ha använts till att betala koncerninterna

fakturor, istället användas till annat. I det hänseendet kan hävdas att enheterna

blir mer likvida. Indirekt kan dock netting bidraga till att likviditeten förbättras,
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eftersom  netting kan leda till att koncernbolagen blir mer fokuserade på

kassaflödet och ägnar mer kraft åt att driva in externa fordringar.
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7 REFLEKTIONER OCH METODKRITIK

I detta kapitel redogör jag inledningsvis för mina egna reflektioner beträffande

netting. Därefter ges förslag på fortsatta studier inom ämnet. Slutligen kritiseras

metoden jag använt vid genomförandet av denna uppsats.

7.1 Egna reflektioner

Nedan kommer jag att redogöra för mina egna reflektioner i punktform. Efter

varje punkt följer en utveckling av mina tankegångar.

• Problem beträffande en nettoposition per valuta

Jag menar att fallet då enheter får sin nettoposition per valuta, inte reducerar

antalet koncerninterna betalningsströmmar i samma utsträckning som då

beloppen omräknas till enhetens lokala valuta och nettopositionen ges i denna.

Vidare anser jag att nettopositioner i en valuta försvåras av policyn att varje

dotterbolag själv ska säkra sin egen exponering, även hänförlig till

koncerninterna fakturor. Om det skulle gå att centralisera denna säkring, det vill

säga koncentrera säkringen till koncernens centrala finansavdelning, skulle det,

enligt min mening, vara enklare att få sin nettoposition i den lokala valutan. Om

så var fallet borde netting rimligtvis kunna bli än mer effektivt, eftersom det då

skulle bli färre betalningar att utföra för nettingcentret. Som fallet är idag, då

varje enhet själv säkrar sin exponering, har jag svårt att se någon poäng med att

få nettopositionen i den lokala valutan. Förvisso minskar flödena för koncernen
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som helhet, men exponeringen ökar för den enskilda enheten. Att centralisera all

säkring torde dessutom vara praktiskt svårt att genomföra och administrera. Det

kräver bland annat att alla enheter använder samma affärssystem, vilket fallet

inte är idag. En fråga är då hur den centrala finansavdelningen ska få reda på

vilken exponering som föreligger hos de olika enheterna. En annan generell

fråga beträffande en nettoposition per valuta är om spreaden verkligen skulle

minska om beloppen omräknas till enhetens lokala valuta och nettopositionen

ges i denna.

• Problem beträffande hanteringen av vissa transaktioner i netting

Ett problem som påtalades då jag genomförde intervjuerna, var att netting inte är

ett effektivt sätt att hantera det som inom Alstomkoncernen benämns ”back-to-

back transactions”. Min egen slutsats är att det inte gynnar koncernen att hantera

dessa transaktioner i netting. Detta eftersom den säljande enheten i normalfallet

ska mottaga pengarna inom tre dagar från den tidpunkt då representanten

mottagit pengarna, men som en följd av netting kan en fördröjning med upp till

en månad uppkomma. I värsta fall kan detta leda till att kunden behåller

pengarna längre, eftersom representanten inte har något starkt incitament att

driva in dem, då representanten inte behöver vidarebefordra summan

omedelbart. Detta problem skulle dock kunna minskas om det blir flera

nettingperioder i månaden.

• Fordrings- respektive leverantörsstyrd netting

Det faktum att netting finns i två varianter är värt att kommentera. Jag har

fortfarande, efter att ha läst litteratur på området och genomfört en

undersökning, svårt att förstå poängen med en leverantörsstyrd netting. En sådan
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innebär som bekant att den betalande enheten lägger in fakturan i

nettingsystemet. Det jag frågar mig är vilket incitament denna enhet har att

lägga in fakturan. Förvisso finns det regler som anger att så ska ske, men någon

egentlig drivkraft finns inte enligt min mening. Jag vill hävda att risken att en

faktura betalas senare än planerat är större i en leverantörsstyrd netting, än i en

fordringsstyrd sådan. Valet av nettingvariant kan emellertid hänga samman med

betalningsdisciplinen inom koncernen. Betalningsdisciplinen inom

Alstomkoncernen var låg då beslutet att implementera netting fattades, vilket

inverkade på valet av en fordringsstyrd netting. Min slutsats är att en

fordringsstyrd netting ger företaget bättre betalningsdisciplin än en

leverantörsstyrd sådan.

• Utvärdering

Vid intervjuerna framkom det att Alstom inte har någon skriftlig och

uttömmande uppföljningsplan för nettingprojektet. Uppföljning kommer att ske

kontinuerligt, eftersom det i nettingsystemet finns verktyg som räknar ut hur

mycket koncernen som helhet sparar genom minskat antal betalningsströmmar

mellan enheterna. Det är således rena kostnadsbesparingar, till följd av minskade

bankavgifter och float, som följs upp. Andra aspekter, såsom kostnaderna för att

implementera netting, kostnader för att driva nettingcentret och andra eventuella

bieffekter ute på enheterna, är svårare att utvärdera, och hur detta praktiskt ska

ske är alltså inte klart. Enligt min mening borde det finnas en tydlig

uppföljningsplan för verkningar av netting utöver rena kostnadseffekter. Jag

menar att det inte går att utvärdera netting endast utifrån kostnadsreduceringar,

eftersom netting även skapar kostnader. Att driva nettingcentret kostar ju, och

dessa kostnader borde i en utvärdering vägas emot de besparingar som netting

ger. Dock är jag medveten om att det kan vara svårt att följa upp eventuella
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förbättringar, förutom rena kostnadsbesparingar, eftersom hela koncernen

integreras då  netting används.

• Förbättrad likviditet

Huruvida netting leder till förbättrad likviditet är diskutabelt. Jag anser att det

här är relevant att skilja på hela koncernens likviditet och de olika enheternas

likviditet. Jag vill mena att huruvida likviditeten förbättras delvis beror på vad

som läggs i begreppet likviditet. Om man med likviditet menar ett företags

betalningsberedskap, det vill säga förmågan att ständigt kunna infria sina

betalningsförpliktelser, går det enligt min mening att påstå att netting leder till

förbättrad likviditet. Detta bland annat eftersom interna skulder kvittas mot

fordringar, vilket gör att de pengar som utan netting skulle ha använts av de

olika enheterna till att betala interna fordringar, med netting kan användas till

annat, till exempel att infria externa betalningar. Emellertid är jag av den åsikten

att netting inte leder till att koncernen som helhet får in mera pengar, eftersom

betalningarna som hanteras i nettingsystemet är interna.

• Möjlighet att manipulera systemet

Vid intervjun med anställda på dotterbolaget framkom att det till viss del går att

styra utställandet av fakturor, så att dessa hamnar på ”rätt” sida om

nettingperiodens betalningsdag. Om utställandet av fakturor kan styras i vad

som av en enhet uppfattas som positiv riktning, borde detta rimligtvis innebära

negativa konsekvenser för en annan enhet. Om så är fallet, menar jag att det

föreligger en risk för suboptimering. Det som gagnar en enhet, gynnar då inte

koncernen som helhet. Själva tanken med netting är emellertid att koncernen

som helhet ska gynnas, och om suboptimering förekommer går den tanken om
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intet. Jag har emellertid inte fått uppfattningen att enheten i Finspång försöker

sko sig själv på andra enheters bekostnad. Det verkar mest handla om sunt

förnuft; det torde vara självklart för alla inblandade enheter att inte ställa ut en

faktura med förfallodag dagen efter nettingperiodens betalningsdag.

• Normativ litteratur

Slutligen vill jag kommentera hur netting framställs i litteraturen. Jag vill påstå

att den litteratur som finns på området är normativ. Med detta menar jag att

netting beskrivs som ett självklart och enkelt verktyg för att hantera

koncerninterna betalningar. Dock hoppas jag att min undersökning visat att det

finns problem och nackdelar med netting som bör tas i beaktande. Netting är

heller inte lämpligt för alla koncerner; omfattande koncerninterna

mellanhavanden måste föreligga för att det ska vara lönsamt att implementera

detta cash managementverktyg. Vidare är utformningen av själva

nettingsystemet av betydelse för hur framgångsrikt netting blir. Jag har hittills

inte kunnat hitta någon litteratur som behandlar system för netting.

7.2 Förslag till fortsatta studier

Jag ser möjligheter till vidare studier inom cash managementområdet. Det hade

varit intressant att undersöka cash management ur ett vidare perspektiv, det vill

säga att sammanhängande studera företagets cash managementfunktion. Inom

denna funktion ryms bland annat företagets kontostruktur, vilken kan användas

för att styra flöden i en internationell koncern. Här kommer cash

managementverktyget cash pooling in. Detta verktyg är relativt omfattande och

komplicerat, och skulle enligt min mening kunna var ett uppsatsämne.
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Emellertid kan cash pooling användas i samband med netting. Hur detta sker i

praktiken anser jag också vara intressant att utreda. Vidare är ett företags

valutahantering, det vill säga dess valutaflöden, exponering och risk, värt att

undersöka. Även valutahanteringen ryms inom begreppet cash management.

Cash pooling och valutahanteringen är liksom netting, vilket nämnts ovan,

verktyg inom cash management och skulle därför kunna ge en kompletterande

bild av företags likviditetshantering och -styrning.

En annan infallsvinkel är vilka redovisningsmässiga och skattemässiga

konsekvenser netting för med sig. Tidpunkten för när valutakursvinter och

-förluster är skattepliktiga skiljer sig åt mellan länder. I vissa länder måste

vinsten eller förlusten vara realiserad för att betraktas skattemässigt. Ett

ytterligare förslag på fortsatta studier är därför att utreda vilken betydelse

skattemässiga aspekter har på lokaliseringen av nettingcentret.

Slutligen hade det varit intressant att utreda vilka förutsättningar som krävs för

att få ett fungerande nettingsystem. Att utforma själva nettingsystemet är ett

omfattande arbete som tar mycket tid i anspråk, eftersom ett nettingsystem bör

vara utformat utifrån de förutsättningar som råder för det specifika företaget.

7.3 Metod- och källkritik

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul är det inte möjligt att uppnå fullständig

objektivitet. Forskaren bör istället sträva efter vad de kallar begränsad

objektivitet eller intersubjektivitet.74 Då jag anser mig intaga ett hermeneutiskt

förhållningssätt, instämmer jag i ovanstående och menar vidare att det heller inte

                                                                
74 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997
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är eftersträvansvärt att uppnå fullständig objektivitet. Som jag påtalade redan i

kapitel två, bör en forskare dock så långt det är möjligt inta en neutral och

oberoende hållning gentemot det objekt som studeras. Hur förutsättningslös jag

som undersökare än försöker vara, kommer min förförståelse alltid att påverka

resultatet.

Enligt Patel & Davidsson är det inte fördelaktigt att använda begreppen validitet

och reliabilitet vid en kvalitativ ansats.75 Jag menar emellertid att åtminstone det

första begreppet är relevant att diskutera i samband med min studie. Med

validitet menas i vilken utsträckning utredaren verkligen mäter det som avses att

mätas.76 Begreppet kan delas upp i inre respektive yttre validitet. Inre validitet

kan sägas föreligga när mätinstrumentet, i mitt fall intervjuundersökningen,

mäter vad det är avsett att mäta. Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan

det valda mätinstrumentet och verkligheten som föreligger. Exempelvis kan svar

på frågor vara mindre valida, eftersom respondenter kan undanhålla en del av

sanningen eller rentav ljuga.77 Jag hävdar att den inre validiteten är relativt hög i

min uppsats. Jag menar att mätinstrumentet, det vill säga intervjuerna, har mätt

det de avsåg att mäta. Däremot brister uppsatsen möjligen i yttre validitet,

eftersom jag inte kan vara helt säker på att respondenterna har svarat

sanningsenligt på frågorna. Jag har dock fått uppfattningen att respondenterna

svarat ärligt, eftersom de har kunnat motivera sina svar.

Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet. En hög reliabilitet

innebär med andra ord att samma resultat ska kunna uppnås vid upprepade

tillfällen oavsett vem som genomför undersökningen.78 Jag menar att reliabilitet

                                                                

75 Patel & Davidsson, 1994
76 Swedner, 1970
77 Lundahl & Skärvad, 1982
78 Swedner, 1970
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är mindre relevant att diskutera i anknytning till min uppsats, eftersom min

studie är av kvalitativ karaktär. Detta värderingsinstrument lämpar sig, enligt

min mening, bättre då ansatsen är kvantitativ. Då min förförståelse påverkar

resultatet samt det faktum att min studie bygger på tolkningar som inte är

objektiva, kan det vara svårt för en annan person att komma fram till samma

resultat. Dock anser jag, vilket jag redan nämnt i kapitel två, att

undersökningsneutralitet är eftersträvansvärt, och jag har så långt möjligt försökt

inta en neutral hållning till undersökningsobjektet.

Insamlandet av information från litteratur kan kritiseras. Arbnor och Bjerke

uppmärksammar två problem med sådan information; jämförbarhet och

tillförlitlighet. Det finns en risk i att tidigare information samlats in i ett syfte

som inte överensstämmer med den nya undersökningens syfte. Data kan således

utgå från en mätskala eller från definitioner som inte passar in i den nya

undersökningen. Detta kan följaktligen medföra att insamlad data inte blir

jämförbar med den data forskaren efterfrågar. Det är osäkert hur pass tillförlitlig

redan insamlad information egentligen är.79 Beträffande internt material som

tillhandahållits av fallföretaget, återfinns en risk att detta material i hög grad är

vinklat och subjektivt.

Vidare ifrågasätter jag tillförlitligheten i den information som erhölls vid

intervjutillfällena. Det finns vissa problem med intervjuer, bland annat eftersom

det är en subjektiv teknik, och risken för skevheter därmed är stor. Risk för

skevhet uppkommer i första hand på grund av att intervjuaren kan påverka

respondenterna på ett sätt som inte nödvändigtvis behöver vara medvetet. Att

analysera svaren kan vidare visa sig vara en svår uppgift.80 Resultatet av

                                                                

79 Arbnor & Bjerke, 1994
80 Bell, 1995
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intervjuerna påverkas bland annat av en mängd faktorer i den yttre miljön. Två

av intervjuerna genomfördes i rum där flera medarbetare vistades samtidigt.

Närvaro av arbetskamrater kan ha påverkat respondentens svar, liksom eventuell

tidspress vid genomförandet av intervjuerna. Förekomsten av bandspelare,

frågeformuleringen, intervjuarens personlighet, företagskulturen, min

bekantskap med en av respondenterna, samt respondentens och intervjuarens

kunskaper i ämnet och deras föreställningsramar, kan också tänkas haft inverkan

på svaren. Beträffande mina kunskaper om netting, kan nämnas att jag upplevde

att jag var relativt insatt i ämnet vid intervjutillfällena. Detta gjorde att jag kunde

ställa relevanta följdfrågor, vilket bidrog till att utveckla diskussionen. Vidare

anser jag att det faktum att två av intervjuerna genomfördes på engelska bör

kommenteras. Då en av dessa respondenter inte har engelska som modersmål,

och engelska inte heller är mitt modersmål, föreligger en viss risk att

respondenten har tolkat mina frågor fel eller att jag har missuppfattat svaren.

Dock vill jag upprepa att jag låtit respondenterna läsa igenom utskrifter och citat

för att verifiera att jag tolkat dem rätt.

Jag vill också kommentera det faktum att analysdelen är begränsad.

Anledningen till detta är uppsatsens syfte, vilket är att beskriva och skapa

förståelse för netting som fenomen samt att undersöka hur netting kan användas

som verktyg vid likviditetshantering (därav mitt hermeneutiska förhållningssätt).

Syftet får till följd att tyngdpunkten ligger just på att beskriva innebörden i

netting, och hur detta cash managementverktyg kan användas.
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Bilaga 1

INTERVJUGUIDE

1. Hur är företagets cash management funktion organiserad?
a) Är den centraliserad?
b) Vad ingår (d v s hur definieras cash management)?

2. Vilka problem relaterade till hanteringen av koncerninterna betalningar
finns? Vilka är kostnaderna utan netting?

3. Hur är nettingverksamheten organiserad? Hur går netting praktiskt till?

4. Varför har ni valt att implementera netting? Tankegångarna bakom netting?
Vad är netting bra för och vad kan det användas till?

5. Vilka faktorer påverkar utformningen av netting och när är det lämpligt att
implementera denna teknik? Vad bör man tänka på?

6. Vilken modell använder ni er av för netting (leverantörs- eller
fordringsstyrd)? Varför har ni valt denna typ? Hur fungerar nettingsystemet i
praktiken? Vilka valutor används? Hur växlas dessa? Vilken kurs gäller?

7. Vilka för- respektive nackdelar finns med netting?

8. Hur har implementeringen av netting påverkat ditt arbete?

9. Hur utvärderas netting? Med andra ord: hur följer ni upp effekterna av
nettingverksamheten?

10. Löser netting problem som tidigare fanns? Annorlunda uttryckt: vad har
företaget vunnit på att implementera netting? Har likviditeten förbättrats?
Siffror?



Bilaga 2

INTERVJUGUIDE PÅ ENGELSKA

1. How would you define/explain cash management?

2. Why is cash management important?

3. How is the cash management function organised at Alstom? Is it centralised?

4. Why is Alstom implementing netting?

5. What are the main thoughts behind netting? How can netting be used and
what are the main benefits?

6. How does netting work in practise? Are there any disadvantages?

7. How is netting being evaluated? How do you follow up the effects?

8. Has the number of internal payments been reduced? By how many
transactions?

9. Does netting solve problems that appeared before netting was implemented?
What has Alstom gained? Has the liquidity improved?


