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VÄLKOMMEN TILL INTRUM MAGAZINE

Dags att planera för framtiden
För att få lite insikt i hur man leder ett företag 
genom och efter turbulenta tider har vi vänt oss 
till ram Charan, vars skarpa intelligens och djupa 
kunskap har gjort honom till en av världens mest 
inflytelserika managementkonsulter. På sidan 16 
kan du läsa om hans otroliga förmåga att hjälpa 
företagsledare runt om i världen att lösa deras 
svåraste problem.

trots de tuffa tiderna ser det inte dystert ut 
överallt i världen. Brasilien är ett av de länder som 
det går ganska bra för just nu. På sidan 8 tar vi en 
djupare titt på vad som driver den brasilianska eko-
nomin mot att bli en av världens största i mitten av 
århundradet.

Slutligen, precis i tid för det andra decenniet på 
det nya årtusendet, ger vi dig ett nytt och mycket 
användbart verktyg för att förbättra både kassa-
flödet och kundrelationerna – intrums kredithan-
teringsakademi – gratis på vår webbsida www.
intrum.com. ta en titt på Kredithanteringsakade-
mien (lanseras på sidan 22 som ett återkommande 
inslag). Den ger praktisk kunskap om nyckelfrågor 
inom kredithantering, som vi hoppas att du kom-
mer att ha nytta av.

Lars WoLLung, koncerncheF och vD 
För Intrum JustItIa

Det är förmodligen många av oss som helst 
skulle vilja glömma det förra årtiondet. Från ter-
rorattacken den 11 september 2001 till den glo-
bala ekonomiska krisen – de senaste tio åren 
har varit stormiga för såväl stater och företag 
som för privatpersoner.

Den goda nyheten är att flera tecken pekar 
på att vi är på väg mot en tillväxtperiod, om än 
en något dämpad sådan. men även om vi har 
kommit ur stormen får vi inte glömma bort att 
många länder fortfarande har hög arbetslöshet, 
underskott och offentliga skulder.

under kaoset har det varit överlevnad på 
kort sikt som gällt för europas företag. nu, när 
fokus åter är på de långsiktiga planerna, är det 
vikrigare än någonsin att få företagen på rätt 
kurs genom att förbättra kredithanteringen. 
På sidan 14 kan du läsa om hur den lärdomen 
framgångsrikt används av transportföretaget 
mLt, som har anlitat specialisthjälp för sin in-
kassoprocess.

Det är inte lätt att skapa en riktigt kraftfull 
kredithantering i organisationen. att förändra 
inrotade vanor kräver ett ständigt arbete med 
att ändra förväntningar, inställningar och me-
toder för att undvika att man faller tillbaka i 
gamla mönster.

Ledare:

DärFör upprepas ekonomIska krIser 05
bLI proFFs på kreDIthanterIng 22
säkra DIna utLanDskreDIter 23

uppstIckare
brasilien kan bli en av 
världens största ekonomier i 
mitten av 2000-talet.

sIDan 8

smIDIg LogIstIk 14
genom att outsourca sitt inkassoarbete har transportföretaget mLt fått en 
snabbare, säkrare och billigare kredithanteringsprocess.

cheFernas hemLIga vapen 16
affärsgurun ram Charan är många stora företagsledares hemliga vapen. Lär 
dig av hans gyllene regler för ledarskap i kristid.

stoppa Läckaget 20
Forskning som intrum Justitia har gjort visar hur mycket mer du måste arbeta 
för att täcka förlorade inkomster från obetalade fakturor.
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inblick i betalningsbeteende, trender och risker. Vi kan också hjälpa 
dig i förvärvsskedet. 
Vill du veta mer? Skicka ett e-postmeddelande till  
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w en våg av oro svepte över grekland i slutet av 2009 när 
pensionärer, studenter och offentliganställdas fackförbund 
protesterade mot regeringens planer på större kontroll 
och hårda skatter för att ställa den svårt ansatta ekonomin 
till rätta. en artikel i Wall Street Journal påpekade hur 
oron  speglade européernas växande rädsla över att den 
 ekonomiska återhämtningen hotas av enorma budget-
underskott och mycket låga tillväxtsutsikter för de svagare 

ekonomierna. Osäkra investeringar i Östeuropa har fått 
efterdyningar i flera europeiska länder, däribland Österrike, 
som nyligen nationaliserade ännu en bank på begäran av den 
europeiska Centralbanken. Simon tilford, chefsekonom på 
den engelska tankesmedjan Center for european reform, 
uppgav för Wall Street Journal att ”det är svårt att se hur 
italien, Spanien och Portugal ska kunna generera tillräckligt 
med tillväxt” för att tygla sina skulder.

EU oroas av medlemsstaters skulder

nyheter I korthet

intro:

vin
en flaska Krug-champagne 
från 1928 som såldes för 
21 200 dollar har slagit 
världsrekordet för den dyraste 
champagnen som någonsin 
sålts på en auktion.

under de dystra dagarna 2009 var det 
många aktieägare som tappade förtroendet 
för aktiemarknaden. några började leta efter 
andra tillgångar att investera i för att sprida 
risken i sina portföljer. 

guld anses ofta vara en säker tillflykt. andra 
exempel på traditionella alternativa investe-
ringar är råvaror, valutor och företagsobliga-

tioner. en del investerare vände blicken mot 
”lyxinvesteringar” som fina viner och konst. 
Oavsett värdeutveckling har man ju i alla fall 
kvar vinflaskorna eller konstverken.

men hur gick det egentligen med den 
 senare kategorin av investeringar? Vi tar 
en titt på  några av de dyraste sakerna som 
 auktionerades ut under 2009.

Dyrast på auktion 2009

klockor
Calibre 89-klockan 
från Patek  Philippe 
drog in fem 
 miljoner dollar.

tavlor
Säckpipespelaren 
i profil av Hendrick 
 ter-Brugghen, målad 
1624, såldes för 10 
miljoner dollar.

w Spaniens, Lettlands, Litauens 
och irlands lågkonjunkturer 
rankas som de värsta i europa 
enligt ett nytt ”eländesindex” 
upprättat av kreditvärderings-
institutet moody’s. indexet är 
baserat på arbetslöshet och 
budgetunderskott.

Eländesindex
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F&S
historien upprepar sig 
 faktiskt. Den amerikanska 
ekonomen carmen reinhart 
har  tillsammans med sin 
medförfattare gått igenom 
800 års data för  staters 
skulder, bankkriser och 
 inflationstoppar i sextiosex 
länder världen över.

Från medeltida valutadeflatio-
ner till dagens kreditkris – pro-
fessorerna Carmen reinhart och 
Kenneth rogoff visar att trots 
att länder kan klara av ekono-
miska motgångar gör vårt korta 
minne att kriserna upprepar sig 
alltför lätt. i boken ”this time is Different: eight Centuries of Financial Folly” 
 (Princeton university Press) använder de tydlig, skarp analys och omfattande 
data för att dokumentera hur ekonomiska nedgångar dyker upp med jämna 
mellanrum, varar lika länge och slår lika hårt. reinhart berättar för intrum 
 magazine varför deras historiska granskning av den oändliga konjunktur-
cykeln får henne att känna sig allt annat än optimistisk inför framtiden. 

F: Det måste ha varit ett enormt arbete att gå igenom all, ofta 
 svårtillgänglig, information och statistik över obetalda statsskulder 
från åtta hundra år tillbaka.
s: Vi började faktiskt redan 2003 när vi jobbade på imF båda två. Så ja, det har 
varit en lång process och mycket fotarbete. Stater har som du vet en tendens 
att dölja en massa saker, men 2006 började boken ta form.
F: varför tror du att det är så svårt att lära sig av historien när det 
gäller ekonomiska kriser?
s: Den mänskliga naturen har två genomgående drag – högmod och okun-
skap. Varje gång vi står inför en ekonomisk kris stämmer alla experter upp 
i kör och säger att ”den här gången är det annorlunda”. De hävdar att de 
gamla värderingsreglerna inte gäller längre och att den nya situationen inte 
liknar tidigare katastrofer. av någon anledning tror regeringar att kriser är 
någonting som händer andra människor, på andra platser och i andra tider. 
men vår forskning visar att det är fel, och att många investeringsbeslut fattas 
i total okunskap. Och det är därför det uppstår kriser.
F: så vi hade kunnat förutse den senaste krisen?
s: Det är klart att inte alla kriser följer exakt samma mall när de breder ut 
sig. men det finns mönster som kan fungera som varningsklockor om man är 
uppmärksam på dem: lättillgängliga krediter, snabbt stigande skulder, liksom 
cyklerna för bostads- och aktiepriser och kapitalflöden.
F: hade regeringarna i usa och i andra länder kunnat handla  annorlunda 
i dagens lågkonjunktur baserat på era uppgifter?
s: Det tvivlar jag på. Det finns en stor motvilja mot att se det som inte står 
riktigt rätt till när allting verkar gå bra.
F: vad måste vi se upp för om vi vill undvika framtida kriser?
s: Jag är inte så säker på att vi kan det. Och som vår forskning visat, så har 
vi kort minne. Om man ser till historien, så har vi snart glömt bort det som 
händer nu. 
F: har vi ett andrum att se fram emot?
s: Vi har fortfarande inte kommit igenom krisen, och jag är uppriktigt oroad 
över hur lång tid återhämtningen kommer att ta. Jag vet att det finns många 
tecken på återhämtning, men det finns också många svåra skuldproblem 
kvar i länder som irland, island och på flera östeuropeiska marknader.
 
 text David noble

w tidningen Forbes har identifierat några hotande finansbubblor:
■ guld
■ Kina
■ nya marknader
■ Statsobligationer
■ amerikanska college-avgifter
■ Börshandlade fonder (etF)
■ Koppar

Framtidens finansbubblor?

CarmEn rEinhart

smycken
Denna klarrosa ring med en 
sällsynt, femkarats kuddslipad 
rosa diamant bytte ägare för 
10,8 miljoner dollar. 

papperskorgar
Denna helt vanliga papperskorg 
såldes på Bukowskis i Stockholm 
för 1 500 dollar. Värt att nämna är 
att den förre ägaren hette ingmar 
Bergman.

bilar
en Ferrari 250 testa rossa 
från 1957 har satt nytt rekord 
för bilar som sålts på auktion. 
Det vinnande budet låg strax 
över 12 miljoner dollar.

Eländesindex
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text Sara guStaVSSOn / FOtO DaViD magnuSSOn

bättre resultat med Intrum justItIa

resultat:

genom att outsourca fakturahanteringen 
sparar valuation Företagsvärderingar 
både tid och pengar, enligt grundarna 
Jan ohlsson och Johan pokorny.
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tack vare outsourcad fakturahantering 
kan valuation Företagsvärderingar ägna 
sig åt kärnverksamheten och det de är 
duktiga på – försäljning av företags-
värderingar.   

”Intrum Justitia tar vid efter att vi 
skickat vår faktura”, förklarar grundarna 
Jan ohlsson och Johan pokorny.   

tidigare översteg priset på att göra en 
 företagsvärdering inte sällan både femtio- och 
hundratusen svenska kronor. med Valuation 
Företagsvärderingars intåg på marknaden blev 
kostnaden endast en bråkdel.  

– en tredjedel av Sveriges aktiebolag står in-
för ett generationsskifte, och vi såg möjlig heten 
att utveckla effektiva processer och erbjuda 
 värderingar för små- och medelstora företag. 
numera är det inte bara stora företag förunnat 
att ha råd med en bolagsvärdering och vi är glada 
att ha varit med och ändrat spelreglerna, konsta-
terar Jan Ohlsson.  

Valuation Företagsvärderingar grundades 
2007 och försäljningen kom igång i början 
av 2009. Därefter gick företaget från 0 till 17 
 anställda – på ett år. 

– en av anledningarna till att vi fick en 
 sådan positiv start är valet att minimera allt 
 administrativt arbete och hellre outsourca det 
som inte har med vår huvudsakliga verksamhet 
att göra. Vi tror på att göra få saker, men att göra 
dem väldigt bra, berättar Johan Pokorny.  

en företagsvärdering genomförs av en mängd 

olika anledningar förklarar han: 
– Kanske vill man bedöma värdet på det 

egna bolaget jämfört med konkurrenten. många 
 använder också värderingen som en temperatur-
mätare inför en framtida försäljning av bolaget. 
eller kanske av ren nyfikenhet; man vill helt enkelt 
veta vad ens livsverk är värt. 

Värderingen består av en 24-sidig rapport 
som omfattar företagets utveckling de senaste 
åren. i dokumentet ingår bland annat bolagets 
ekonomiska utveckling, kassaflödesanalys och 
jämförelser med branschliknande företag.  

– intrum har varit med oss sedan starten och 
har hand om fakturahantering, krav och inkasso. 
De tar vid efter att vi skickat vår faktura. Vårt 
affärssystem 24SevenOffice är direktkopplat 
till intrum, vilket också var en stor bidragande 
anledning till samarbetet. Vi ville kunna arbeta 
från vilken plats som helst i världen, och sökte 
därför samarbetspartners med ett välutvecklat 
och webbaserat system. Vi ser inte en massa 
papper på vägen, utan allt sköts smidigt tack 
vare intelligent logistik. Om det är något särskilt 
vi vill diskutera tar vi upp det med vår handläg-
gare Christian modenius; annars sker allt online, 
säger Jan Ohlsson, och Johan Pokorny håller 
med:   

– Dessutom är intrums igenkänningsfaktor 
viktig för våra kunder. Det är naturligtvis också 
rent ekonomiskt en stor fördel. genom att lägga 
ut de här bitarna på ett företag som behärskar 
dem besparar vi oss helt enkelt en kostnad som vi 
nu istället kan lägga på kärnverksamheten. w

Genom outsourcad fakturahantering 
kan vi fokusera på kärnverksamheten. 

Intrums välutvecklade webbaserade 
system gör att allt flyter på smidigt.

Vi sparar både tid och pengar tack 
vare outsourcingen.

3

3
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brasILIens
Brasilien kan bli en av världens största 
ekonomier i mitten av 2000-talet. Intrum 
Magazine tittar närmare på vad som 
 driver den brasilianska ekonomin.

t

5 DrIvkraFter bakom 

tILLväxt

dag ligger Brasilien på nionde plats med en BNP på 1 976 632 
miljoner dollar*, och kan bli en av världens fem största eko-
nomier i mitten av detta århundrade tillsammans med Kina, 
USA, Indien och Japan.

”Med en omfattande och växande hemmamarknad, rika 
naturresurser och varierad industri- och exportstruktur blir 
Brasilien en allt viktigare aktör på den ekonomiska och geo-

politiska scenen”, bekräftar rapporten The Brazil Competitiveness 
Report 2009 som publiceras av World Economic Forum (WEF), en 
oberoende internationell organisation baserad i Schweiz. 

Faktum är att enligt en annan källa, den senaste Brazil Watch-
rapporten som publicerades i slutet av 2009 av den multinatio-
nella bank- och finansgruppen BBVA:s (Banco Bilbao Viscaya 
Argentaria) avdelning för ekonomisk forskning, förväntas det 
sydamerikanska landets ekonomi att växa med 4,5 till 5 procent 

årligen de kommande åren. Om man tar itu med vissa problem 
inom ekonomi- och finansstrukturen kan den till och med växa 
med 6 procent.

”Tillväxten kommer att drivas av en dynamisk expansion av in-
hemsk efterfrågan, som beror på utvidgade krediter, att miljoner 
människor kommer in på konsumtionsmarknaderna och fler fram-
steg på arbetsmarknaderna”, säger rapporten. ”Dessutom kommer 
landet på längre sikt att gynnas av att man nyligen hittade olja och 
den investeringsboom som följde.”

En analys av ett flertal källor visar att fem av de viktigaste pådrivan-
de faktorerna för Brasiliens ekonomiska tillväxt är: makroekonomisk 
stabilitet, stor hemmamarknad, välutvecklat näringsliv, utländska 
direktinvesteringar och oljetillgångar/export.

*BnP BeräKnat På KÖPKraFtSParitet (PPP, PurCHaSing POWer Parity), VärLDSBanKen, 

DataBaSen WDi ( WOrLD DeVeLOPment inDiCatOrS), OKtOBer 2009.

I
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tema: brasIlIen

bbva:s senaste Brazil Watch-rapport 
belyser Brasiliens framtida oljeproduk-
tionspotential i 
ett avsnitt som 
sammanfattar det 
nya ramverk som 
presenterades av 
landets regering 
i augusti för ex-
ploatering av ett 
offshore-område 
på 149 000 kva-
dratmeter som kallas ”pre-salt” (namnet 
kommer av att oljan ligger under djupt vat-
ten, omkring 3 000 meter sand och sten 
samt ett lager salt). ”Området beräknas 
kunna innehålla upp till 150 miljarder fat 
olja, tio gånger mer än de oljereserver som 
räknades till Brasilien före 2008.”

BBVA-rapporten noterar dessutom att 
den brasilianska regeringen föreslår en 
övergång från det koncessionssystem som 
används just nu till ett production-sharing-
system. Production-sharing, förklarar rap-
porten, innebär att staten och oljebolaget 
tillsammans äger oljefältet och den olja som 
utvinns, medan ett koncessions system 
innebär att staten överlåter ägandeskapet 
för oljefält och olja till ett företag i utbyte 
mot royalty.

”På det hela taget syftar projektet som 
regeringen har presenterat till att hålla en 
betydande del av resurserna som genereras 
från pre-salt-området inom landet”, av-
slutar rapporten. ”Regeringen förväntas 
även presentera åtgärder för att garantera 
att landet exporterar oljerelaterade produk-
ter snarare än olja.”

brasilien är störst i Latinamerika när det 
gäller utländska direktinvesteringar. Bland 
tillväxtländerna är det bara Kina som har 
fler. ”Brasilien har ett gott rykte bland in-
ternationella investerare, framförallt tack 
vare sin marknadspotential och tillgången 
på naturresurser”, enligt World Economic 
Forum.

Det är en status som verkar kunna 
hålla i sig de närmaste åren. BBVA:s Brazil 
Watch-rapport säger till exempel att flödet 
av utländska direktinvesteringar fortsätter 
att vara stadigt. ”Mer exakt borde det uppgå 
till 28 miljarder dollar under 2009, vilket är 
mer än de 25 miljarder dollar som kom in 
under 2008. Under 2010 kan investering-
arna överstiga 35 miljarder dollar.”

De faktorer som uppmuntrar utländ-
ska investeringar i Brasilien är bland  annat 
marknadens storlek och tillväxtsiffror. 
”Samtidigt gör de rika naturresurserna att 
landet är väldigt attraktivt för resurssökan-
de exportorienterade investerare”,  enligt 
World Economic Forum.  ”Brasilien är den 
tredje största exportören av jordbruks-
produkter i världen, och en stor exportör 
av mineraler.”

De senaste åren har Brasiliens andel 
utländska direktinvesteringsprojekt va-
rit särskilt hög när det gäller metaller, 
mineraler, maskiner och utrustning för 
affärsverksamhet, träprodukter, kemika-
lier, gummi, kommunikationer, alternativ 
och förnyelsebar energi samt drycker.

1 UtländSka 
dIrekt
InVeSterInGar

en annan av brasiliens styrkor vad  gäller 
internationell konkurrenskraft är landets 
välutvecklade  handel 
och industri.

– Brasiliens närings-
liv är generellt sett 
mycket välutvecklat, 
bekräftar Irene Mia, 
chefekonom på World 
Economic Forum. 

– Exporten är väldigt 
varierad, med flera högprisvaror såväl som 
naturresurser, och många Brasilienbaserade 

företag är numera internationella aktörer. 
World Economic Forum-rapporten säger 

att Brasilien kom på 35:e 
plats när det gäller affärs-
sektorns utveckling i en 
granskning av 134 ekono-
mier över hela världen. 

”Bland det jämförda 
urvalet ligger landet nära 
Chile (31:a plats), som är 
bäst i regionen, och Syd-

afrika (33:e plats), och långt framför de andra 
BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien 

och Kina) Ryssland (91:a plats) och Kina (43:e 
plats), såväl som den andra jätten i regionen, 
Mexiko (58:e plats). Dessutom överglänser 
det med sina 4,58 poäng medeltalet i regionen 
(3,97), de tolv nya EU-länderna (4,20), och 
BRIC (4,41).

”Framförallt visar landet viktiga konkur-
rensfördelar vad gäller kvalitet och kvantitet 
på leverantörer (41:a respektive 13:e plats), 
välutvecklade tätorter (43:e plats) och mer 
generellt på olika faktorer som har att göra 
med hur utvecklade företagens styrning och 
strategier är (43:e plats).”

2               Olje
tIllGånGar

3UtVecklat 
närInGSlIV
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De oljefyndigheter som gjordes nyligen 
kommer att bidra till brasiliens ekonomiska 

tillväxt. Landets president Luiz Inacio 
Lula da silva (mitten) firar invigningen av 
en oljeplattform söder om rio de Janeiro 

tillsammans med sin fru marisa Leticia och 
arbetare på skeppsvarvet brasil-Fels som 

byggde plattformen 2008.
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tema: brasIlIen

med en befolkning på runt 195 miljoner är 
Brasilien det femte eller sjätte mest befol-
kade landet i världen. Dessutom är befolk-
ningen mestadels ung – mer än 60 procent av 
brasilianarna är under 29 år gamla. Baserat på 
Världsbankens siffror för 2008 ligger brut-
tonationalinkomsten per capita (Atlasme-

toden och PPP (köpkraftsparitet)) på 7 350 
dollar. Totalt sett har Brasilien den största 
inhemska marknaden i Latinamerika, vilket 
både hjälper den nationella tillväxten och 
skapar en stabil grund för ett ständigt ökande 
utbud av exporthandel.

– Hemmamarknadens storlek är någon-

ting mycket positivt för den brasilianska 
industrin, och många företag, till exempel 
i fordonssektorn, har använt marknaden för 
att utveckla ny, värdeökande produktion, 
säger Irene Mia, World Economic Forum. 

Deras rapport över Brasiliens konkurrens-
kraft visar även att landet har fått en större 

4StOr InhemSk 
marknad

t
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I internationella rapporter om den 
brasilianska ekonomin används ofta ut-
tryck som ”makroekonomisk stabilitet” 
och ”finanspolitisk hållbarhet”. Med 
andra ord har ekonomin en stadig grund 
för att klara av en framtida tillväxt.

Det är en punkt som till exempel 
 betonas i OECD:s granskning  Economic 
Survey of Brazil 2009. I den står det 
att Brasiliens ekonomiska grunder har 
 förbättrats avsevärt under de tio år som 
gått sedan man övergav växel  kurs-
politiken 1999 och införde en policy som 
 ”kombinerar inflationsmål,  regelbaserad 
finanspolitik och en rörlig växelkurs”.

Rapporten antyder även att det här 
ramverket tillsammans med ”fort-

satt konsolidering av makroekono-
miska  åtgärder” har hjälpt Brasilien 
att klara av effekterna av den globala 
låg konjunkturen bättre än många 
andra tillväxtmarknader. Mer specifikt 
 säger rapporten att policyn har skapat 
en gradvis sjunkande inflation och 
skuldsättningsgrad, samt minskat den 
 externa sårbarheten. 

”De här faktorerna har varit  viktiga 
för att landet snabbt ska återhämta 
sig från externa chocker, och har lagt 
grunderna för att öka ekonomins 
 tillväxtpotential.” En annan anledning 
till att det går relativt bra för Brasilien 
trots krisen är att banksektorn är i ”bra 
skick”, tillägger OECD. w

5 makrO
ekOnOmISk
StaBIlItet

medelklass. Den har ökat från att vara 44 
procent av befolkningen år 2002 till nästan 
52 procent 2008, och köpkraften har ökat. 
”Det hänger samman med en ökning av hus-
hållens genomsnittliga månadsinkomst, från 
1 569 till 1 957 dollar mellan 2004 och 2008”, 
konstateras det i rapporten. 

brasilien – reell bnp-tillväxt

KäLLa: imF WOrLD eCOnOmiC OutLOOK, OKtOBer 2009
*PrOgnOSer

2007

5,7 2008

5,1

2009

–0,7*

2010

3,5*
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kundCase: kredIthanterIng

LT AB är kund till Intrum 
Justitias samarbetspartner 
IBS, som är transportföreta-
gets leverantör av affärssys-
tem. Det var så MLT fick upp 

ögonen för Intrum Justitia. 
– Sedan fyra år tillbaka sköter Intrum 

räntefakturor, påminnelsehantering och 
inkassoärenden för oss. Tidigare hade vi en 
anställd som skötte hela den biten genom 
manuellt hantering. Skillnaden är stor: han-
teringen blir inte bara snabbare utan även 
billigare än när vi använde interna resurser. 
Det är också säkrare och mer stabilt på så sätt 
att vi inte är beroende av våra interna resurser 
vid sjukdom, semestrar och annat, berättar 
Sara Andrén, redovisningschef på MLT.  

Mellansvenska Logistiktransporter AB, 
eller MLT, bildades årsskiftet 2001/2002 
som en fusion mellan två lastbilscentraler. 

– Vi erbjuder transport och maskintjäns-
ter inom två affärsområden: Anläggning & 
Industri och Bud & Distribution. Vi strävar 
efter att ge våra kunder effektiva transport-
lösningar, med minsta möjliga miljöpåver-
kan och med ett tryggt transportsätt, säger 
Sara Andrén.  

I dag har MLT cirka 40 anställda och sys-
selsätter totalt runt 450 personer. 

– Vi arbetar i en radie om 15 mil runt 
Uppsala, där också huvudkontoret ligger. 

Som redovisningschef sköter Sara personal-
frågor, kundservice, ekonomi och inkasso.

– Genom Intrums webb kan jag både kom-
municera och följa hela hanteringen, och på 
det sättet är det inte så stor skillnad jämfört 
med att ha det i sitt eget hus. Med använ-
darnamn och lösenord kopplar jag upp mig 

”genom webben kan jag både 
kommunicera och följa hela inkas-
sohanteringen”, säger sara andrén, 
redovisningschef på transportbo-
laget mLt.

text sara gustavsson /Foto aLex&martIn

sedan fyra år tillbaka sköter Intrum Justitia transport bolaget 
mLt:s inkassohantering. ”För oss är det både billigare och 
 effektivare att ha proffs som tar hand om de här bitarna”, 
 säger sara andrén, redovisningschef på mLt. 

när jag vill och går in och tittar på specifika 
ärenden. Hur långt har ett visst inkassoärende 
gått? Hur mycket ränta har beräknats? Ligger 
ett ärende vilande? Har det lagts till påmin-
nelseavgift? Smidigheten är ett stort plus: jag 
kan skicka meddelanden via webben, och om 
det är något jag vill diskutera närmare ringer 
jag upp vår handläggare på Intrum. Eftersom 
man kan vara flera användare går både jag och 
vår ekonomichef in och tittar och får samma 
information. Det sparar en hel del tid och är 
ett smidigt sätt att kommunicera.

Intrum Justitias partnerskap med 
IBS sträcker sig flera år tillbaka. Adam 
Lewenhaupt, chef för affärsområdet 
Transport på IBS, förklarar:  

– Istället för att varje företag bygger upp 
funktionaliteter i olika system så har vi ska-
pat ett nätverk av partners – allt för att kunna 
ge kunderna ett bättre utbud och i slutändan 
en bättre produkt. 

IBS är en världsledande leverantör av af-
färssystem och supply chain management-
lösningar. IBS Transport erbjuder en kom-
plett lösning för transportbranschen, en 
lösning som är modulbaserad och fokuserar 
på logistik och distribution och ger transpor-
tören full kontroll över varje fordons posi-
tion, fraktintäkter och täckningsgrad. 

– Tack vare partnerskapslösningen kan 
våra kunder enkelt få tillgång till Intrums 
tjänster som de snabbt kan koppla upp sig 
till via sitt IBS-system. För oss innebär det 
ett mervärde att kunna erbjuda våra kunder 
en beprövad och integrerad tjänst som un-
derlättar för dem i deras dagliga verksamhet, 
säger Adam Lewenhaupt. w

snabbare,
outsourcing:

säkrare, bILLIgare

m



intrum magazine  1 / 2010 15

nu har vi en snabbare, 
säkrare och billigare 
inkassohantering.”
sara andrén, redovisningschef  
på transportbolaget mLt.

Fakta mLt

det svenska transportföretaget mellan-
svenska Logistiktransporter aB (mLt) 
bildades för åtta år sedan som en fusion 
mellan två lastbilscentraler. mLt erbju-
der transport och maskintjänster inom 
två affärsområden: anläggning & indu-
stri och Bud & distribution. företaget 
har runt 40 anställda och sysselsätter 
totalt runt 450 personer. huvudkontoret 
ligger i uppsala.
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Den djupaste ekonomiska svackan sedan andra världs-
kriget kommer att ge upphov till en ny era med välvilliga och 
ansvarstagande företag, enligt ram charan – en av världens 
ledande managementkonsulter.    text DavID WILes/Foto LorI reese/sILver

Intervju: ram Charan

t

GURUN
AFFÄRS-

et är regnperiod 
i en liten stad i 
50-talets Indien. 
I stadens famil-
jeägda skobutik 

finns det inte en kund så långt ögat kan nå 
– det ändlösa regnet, fukten och myggorna 
håller kunderna borta vid den här tiden på 
året. För den tolvårige pojke som arbetar i bu-
tiken kommer affärerna under regnperioden 
att visa sig vara en lika viktig lärdom som den 
MBA och DBA han senare skaffar sig på andra 
sidan jordklotet.

– Under de tio till tolv veckorna om året 

ser man inte en enda kund, säger dr Ram 
Charan, som i dag är en av världens största 
managementguruer. 

– Så vad gör man? Man lär sig att klara sig 
ändå: man sparar pengar innan årstiden börjar, 
man putsar skorna varje dag, man tillåter sig inte 
att bli deprimerad. Det är viktiga lärdomar.

Det är lärdomar som Charan i sin tur har 
kunnat dela med sig av till de företagsledare 
som vänder sig till honom, inte minst under 
den ekonomiska monsun som just har läm-
nat efter sig kollapsade banker och företag. I 
sin långa karriär som respekterad professor, 

D ”de Gamla 
SpelreGlerna 
kOmmer Inte 
tIllBaka” 





styrelseledamot, konsult och författare har 
Charan utvecklat fem gyllene regler som kan 
hjälpa företagsledare att klara av en sådan 
händelse. 

Den första är själva ledarskapet. 
– Som ledare måste du vara motstånds-

kraftig och ha självförtroende. Du måste 
själv tro på att du kan komma på fötter och 
hitta en väg framåt igen, säger han.

Regel nummer två, som Charan säger är 
ännu viktigare än självförtroende, är förmåga 
att inge förtroende hos de människor de le-
der. Regel nummer tre för att överleva en 
ekonomisk kris är att ha kontroll över kas-
saflödet – var det kommer ifrån, vart det går 
och hur man bevarar det. 

– Nummer fyra är att gå till kunderna, 
kundernas kunder och kundernas kunders 
kunder, för att förstå den grundläggande 
efterfrågan, vad det är som händer och vad 
de har för problem.

Regel fem är effektiv intern och extern 
kommunikation. 

– I en kris som denna uppstår det en hel 
del förvirring som man måste reda ut genom 
kommunikation, säger han.

charans väg från lagerrummet i den indis-
ka skobutiken till styrelserummet började 
med en ingenjörsexamen i Indien. Vid 19 års 
ålder åkte han till Australien där han började 
arbeta för ett gasverk medan han studerade 
deltid på universitetet. När hans talang för 
affärer upptäcktes blev han uppmuntrad att 
åka till Harvard Business School och ta en 
MBA och till slut en doktorsexamen, DBA. 
I dag tillbringar han det mesta av sin tid på 
resande fot men har sin bas i Dallas. Han lig-
ger på tidningen Forbes lista över de mest 
inflytelserika managementkonsulterna och 
har beskrivits av en av de företagsledare han 
är rådgivare till som ”mitt hemliga vapen”. 

Medan många väntar på att näringslivet 
ska bli som förut, efter den allvarligaste 
lågkonjunkturen sedan andra världskriget, 
säger Charan att de gamla spelreglerna inte 
kommer tillbaka och att det vi nu upplever 
är ”återställningen”.

– Det första vi måste lära oss om det ”nya 

normalläget” är att det inte kommer att vara 
någon rak väg, det kommer att fortsätta vara 
ostadigt, och man måste lära sig hantera det, 
säger han. 

– Det andra är att treenigheten USA, 
Europa och Japan kommer att ha mycket 
långsam tillväxt i ett antal år. Just nu är det en 
liten topp, men den kommer att stabilisera sig 
till mycket långsam tillväxt. Det tredje är att 
länder som Brasilien, Indien och Kina kommer 
att ha hög tillväxt med fler investeringar. Den 
ekonomiska makten kommer att skifta, en 
utveckling som redan har tagit fart.

Charan tror att den ekonomiska krisen 
har förändrat företagsledarens, och hela 
organisationens, roll i grunden. Företagen 
måste bli rättvisare, mer ödmjuka och mer 
ansvarstagande. 

– Företagsledare måste acceptera det 
faktum att ett företag är en del av samhället, 
säger Charan. 

– Företagens roll måste breddas – de ska 
inte bara bygga upp värde för aktieägarna, 
inte bara serva sina kunder, utan måste även 
se vilket ansvar de har i samhället. De måste 
tänka mer långsiktigt, för socialt ansvar leder 
till slut till ekonomisk vinst.

I hans barndoms Indien påverkade de årliga 
monsunberoende lågkonjunkturerna med 
tom butik och tomt kassaskrin den ledar-
skapsfilosofi Charan har följt sedan dess. 

– Det viktigaste för cheferna att komma 
ihåg är att de inte kan överleva utan kunder, 
säger han. 

– Kundernas demografi, smak, inkomster 
och drömmar förändras ständigt. De flyttar 
på sig, och företagsledarna måste ha direkt-
kontakt med dem. 

Lärdom nummer två är att företagsledare 
måste acceptera att man förstör för sig själv 
om man bara jagar efter att kortsiktigt maxi-
mera värdet för aktieägarna. 

– Det går att bevisa rent matematiskt hur 
fel det är, säger Charan. 

Lärdom nummer tre låter mer som öster-
ländsk visdom än Harvard-studier. 

– De måste lära sig att sätta ändamålet 
före jaget.  w

t

Intervju: ram Charan

”För att öVerleVa 
en ekOnOmISk krIS 
måSte man ha kOll 

på kaSSaFlödet” 

”SOcIalt anSVar 
leder tIll 

ekOnOmISk VInSt” 

ram charan
Född: 1939, uttar Pradesh, indien.

nationalitet: amerikan. 

civilstånd: ensamstående.

utbildning: ingenjörsexamen från 
Banaras-universitetet i Varanasi. hög-
skoleexamen i industriteknik från new 
south Wales university. mBa och dBa 
från harvard Business school.

karriär: Professurer på harvard 
Business school och northwestern 
university.

kunder: general electric, duPont, 
 novartis, Verizon och kLm, bland andra.

styrelseuppdrag: austin industries, 
tyco electronics, emaar mgf.

böcker: Leadership in the era of econo-
mic uncertainty, 
execution: the 
discipline of get-
ting things done 
och Confronting 
reality, båda i 
samarbete med 
Larry Bossidy, 
What the CeO 
Wants You to 
know, Boards at 
Work, every Busi-
ness is a growth 
Business, Profitable growth och 
Boards that deliver.

Lovord om ram charam: ”en vis man: 
ram Charans frenetiska snabbhet, 
skarpa intelligens och djupa kunskap 
har gjort honom till en oöverträffad källa 
till information från den verkliga världen 
om vad företag gör rätt – och alltför 
ofta fel.” tidningen fortune.

gyLLene 
regLer För 
LeDarskap I 
krIstIDer 

affärsgurun ram Charan har tagit fram 
några gyllene regler som kan hjälpa 
företagsledare att klara av turbulenta 
tider. 

1. starkt ledarskap – tro på dig själv. 
2. Inge förtroende hos dina anställda. 
3. bevaka kassaflödet noggrant. 
4. håll ett öga på efterfrågan från 
slutanvändarna. 
5. använd effektiv intern och extern 
kommunikation.

5
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Från lagret på en liten  skobutik 
i  Indien till styrelserummet. 

ram charan är en av de mest 
 inflytelserika affärsguruerna i 

 världen, och har beskrivits av en av 
de företagsledare han är rådgivare 

till som ”mitt hemliga vapen”. 
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text DavID nobLe / Foto reDDoch graphIcs

ny rapport: kredIthanterIng

bestäLL 
ett gratIs 
 exempLar
Vill du veta mer om sena be-
talningar i europa? Beställ 
european Payment index över 
sena betalningar i europa för 
2009 på www.intrum.com.

tt inte få betalt i tid, eller 
kanske inte alls, för pro-
dukter och tjänster tillhör 
affärslivets tråkigaste sidor. 
Den totala skadan kan leda 
till lägre marginaler, ökade 

priser, minskade investeringar i FoU och i 
värsta fall till och med sätta företaget i kon-
kurs och göra  medarbetare arbetslösa.

Även om ditt företag överlever utan att 
få in pengar för varor du sålt eller tjänster du 
levererat, finns det en annan mindre känd 
dramatisk följdeffekt av avskrivna skulder – 
den extra försäljning som krävs för att täcka 
förlusterna.

– att skriva av en skuld för att gäldenären 
har gått i konkurs eller bara försvunnit inne-
bär en enorm börda för både små och stora 
företag, förutom den direkta inkomstförlus-
ten, säger Madeleine Bosch, koncernmark-
nadschef på Intrum Justitia.

– Vår forskning visar hur mycket pengar 
i extra försäljning som krävs bara för att 
täcka avskrivna skulder. Om ett företag till 
exempel skriver av 10 000 euro och har en 
vinstmarginal på fem procent, uppgår den 
extra försäljning som behövs för att täcka de 

Så mycket kostar 
obetalda fakturor
Håll reda på de obetalda fakturorna. De kostar inte bara 
pengar för företaget – en rapport från Intrum Justitia 
visar hur mycket mer du måste jobba för att ta igen den 
förlorade inkomsten. 

förlorade 10 000 till hela 200 000 euro! 
Intrums rapport visar tydligt att ju lägre 

vinstmarginalen är, desto högre blir summan 
för den extra försäljning som behövs. Att 
skriva av 10 000 euro med en tvåprocentig 
vinstmarginal kräver extra försäljning på 
hela 500 000 euro.

– Siffrorna visar att företagen verkligen 
behöver ta initiativ för att tackla sena eller 
osäkra betalningar innan de blir avskrivna, 
säger Bosch. 

– Hur viktigt det är syns tydligt i vår 
granskning av europeiska företag. Den 
visar att de avskrivna skulderna i Europa 
steg med 20 procent 2009 och den genom-
snittliga tiden för att få betalt ökade med 
12 procent.

Hon förklarar att den bästa lösningen 
som finns är att se till att företagets interna 
ekonomihantering blir effektivare än ti-
digare. Det kräver att man skapar ett före-
tagsomfattande kredithanteringssystem 
(CMS) där försäljning och marknadsföring 
helt integreras med kreditavdelningen för 
att undvika risken för uteblivna betalningar 
redan från start.

– Företagen måste lära sig att identifiera 
och vända sig till de kunder som genererar 

vinst från allra första början. När marknads-
förings- och försäljningsavdelningarna har 
en vinstdriven databas att utgå från kan de 
flytta fokus från att bara sälja till att även få 
betalt, säger Madeleine Bosch. 

om alla betalar i tid skulle det gynna sam-
hället i stort och spara tid, pengar och be-
kymmer för företagen, vilket i sin tur är bra 
för konsumenterna.

– Tänk bara hur mycket bättre Europas 
ekonomiska situation skulle se ut om vi kun-
de undvika de 270 miljarder euro i avskrivna 
fodringar som, enligt vår undersökning, har 
gått förlorade under 2009. Det skulle inne-
bära en win-win-situation för företag, kon-
sumenter och samhället i stort. w

a
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även om du oroar dig för ekonomin finns det goda 
nyheter. Bra kredithantering innebär framgångsrika af-
färer. en undersökning från intrum Justitia 2009 visar 
att företag som lägger tonvikt på en hållbar kredithan-
tering överträffar marknaden, ofta med stor marginal. 
andra experter har ofta uppmärksammat att företag 
som strävar efter bra kassaflödeshantering kan låsa upp 
kapital, förändra företagets resultat och säkra framtiden 
i en lågkonjunktur.

oavsett om du arbetar för ett stort eller litet företag 
eller är egenföretagare vet du med all säkerhet att det är 
jobbigt att jaga kunder som inte betalar sina räkningar. 
men att vänta med att driva in sena fordringar kan stjälpa 
ett företag, och inte bara i en lågkonjunktur. när ett fö-
retag går omkull påverkar det ägarna, medarbetarna, 
leverantörerna och entreprenörerna så väl som hela det 
lokala samhället.

en fungerande kredithantering handlar helt och hållet 
om det hårda arbetet med att få in betalningar i tid och 
undvika det tidsödande, pengaslukande och humörför-
störande krånglet med att ständigt ringa och skicka brev 
med inkassokrav.

Det bästa sättet att se till att en kund betalar i tid är att 
undvika besvärliga kunder från början. Kärnan i kredit-
hanteringen ligger i att se till att marknadsförings- och 
säljarbetet vänder sig till konsumenter och företag som är 
kända för att vara kreditvärdiga och som kan betala. Det 

är de kunderna som genererar vinst med en gång. 
Det behöver inte nödvändigtvis utesluta försäljning till 

kunder som inte är lika tydligt kreditvärdiga eller som har 
en dålig betalningshistoria. Du kan undvika att hamna i 
en utsatt situation genom att be kunder om förskott el-
ler kräva kontantbetalning när varan levereras. Visst, du 
riskerar kanske att skrämma bort en och annan potentiell 
kund, men det är det för det mesta värt för att slippa all 
huvudbry över inkassoärenden. 

att satsa på god kredithantering kräver att man in-
ser att det inte finns några enkla svar. men genom att 
öka dina kunskaper om vad som är möjligt – genom att 
titta på framtida trender och studera strategier – kan 
du visa varför kredithantering är viktigt för ditt företags 
överlevnad och framgång. Och att undvika eller förhindra 
kreditproblem genom att förstå sin kundbas och sätta 
upp betalningsvillkor innan problemen uppstår är den 
bästa lösningen.

SäLJ tiLL rätt KunDer

lektIOn 1
välkommen till intrums kredithanteringsakademi där vi och vår 
virtuella lärare mary Jensen ger dig värdefull kredithanteringsinforma-
tion som kan hjälpa dig att göra ditt företag mer framgångsrikt – helt 
gratis! i kommande nummer av Intrum Magazine kommer vi att 
sammanfatta kredithanteringens kärnfrågor. Hela föreläsningsserien 
kommer att finnas tillgänglig på intrums hemsida.

På intrums kredithanteringsakademi på nätet kan 
du lära dig mer om kreditbedömning, se vår exper-
tintervju och testa dina kunskaper i kredithantering 
i vårt quiz.

www.intrum.com

lär dIG mer på nätet

KreDit- 
HanteringS-
akaDemIen

1 2 3 4
kredIt
BedömnInG

FaktUrerInG InkaSSO SamOrdnInG 
FörBättrar 
kaSSaFlödet

FörBättra dItt kaSSaFlöde
ta reda på hur kredithanteringstjänster kan gynna ditt kassaflöde 
och förbättra dina kundrelationer. gå in på www.intrum.com.
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i korthet:
nyheter från kredIthanterIngsvärlden

Lågkonjunkturens 
sår kvarstår
w Lågkonjunkturen förväntas 
skapa större sociala klyftor i  
hela europa. en artikel i Financial 
times som publicerades nyligen 
noterade att ”den allmänt 
utbredda bilden av de nordiska 
länderna som jämlikhetens 
fästen, understödda av höga 
skatter, resursfördelning och 
sociala säkerhetsnät, tål ingen 
närmare granskning”. 

Financial times påminner 
om att Sverige, norge och 
Finland sett snabbt växande 
klyftor mellan rika och fattiga 
sedan bankkrisen i början av 
90-talet. tidningen rapporte-
rar om hur omfattande data 
över amerikanska hypotek och 
bankkrisen i norden på 90-ta-
let tyder på ”en allmän trend av 
stigande ojämlikhet och en sti-
gande inkomstandel som går 
till den rikaste procenten”. 

Samma trend märktes i 
Japan senare på 90-talet. en-
ligt Financial times visar ar-
betsmarknaden i uSa redan 
oroande tecken på likheter 
med 90-talet när lågutbildade 
människor drabbas av ökad 
arbetslöshet och långsiktig 
arbetsbrist.

medan en försiktig optimism 
börjar krypa tillbaka i näringslivet 
efter några riktigt svåra år funde-
rar nästan alla över vilka lärdomar 
man kan dra från en så omfattande 
finanskris. men minnet av den mas-
siva lågkonjunkturen kommer inte 
att försvinna över en natt. Det råder 
inga tvivel om att den erfarenhet och 
de misstag som gjorts kommer att 
forma många av våra finansiella be-
slut en lång tid framöver.

Hur vi hanterar krediter kommer 
att granskas noga, och för företag 
som är inblandade i internationell 
handel kommer granskningen inte 
att stanna vid landsgränsen. eftersom 
fem av världens ledande exportländer 
ligger i europa får det stora följder för 

europeiska företag. Dessutom har 
europa mycket att förlora om företag 
som sysslar med handel över grän-
serna saknar en tillfredsställande in-
ternationell kredithanteringsplan.

– eftersom betalningsbeteenden 
kan variera stort utanför hemma-
marknaden är en kreditrapport som 
bedömer en kund som stabil med 
goda framtidsutsikter inte nog för 
att hantera utestående fordringar 
utomlands, säger michael Donahue, 
koncernchef för internationell försälj-
ning på intrum Justitia.

På grund av detta vet många fö-
retag som verkar inom internationell 
handel inte hur de ska hantera förse-
nade betalningar på en global nivå, 

enligt Donahue. Vissa antar en aktiv 
ställning för att tackla problemet, 
andra reagerar passivt på frågan. 

– med tanke på den senaste låg-
konjunkturen och signalerna på eko-
nomisk återhämtning, är det hög tid 
att omvärdera sin policy för hur man 
hanterar utländska kundfordringar.

intrum Justitia kan hjälpa dig med 
att införa en global kredithanterings-
strategi som säkrar betalningen av 
krediter som getts till utländska 
kunder. 

– Vårt globala nätverk arbetar 
med företag i alla storlekar för att 
se till att de får betalt i tid, oavsett 
var gäldenären befinner sig, säger 
Donahue. 

säkra dina  
utlandskrediter

Intrum Justitia kan hjälpa 
dig med en global kredit-
hanteringsstrategi.

konstpriserna har sjunkit med runt 

40 procent över hela världen på grund av 

finanskrisen, enligt tidningen the economist. 

när marknaden var på topp 2007 var den värd 

65 miljarder dollar, men i dag kan den ha fallit till 

omkring 50 miljarder, säger Clare mcandrew, 

grundare till undersökningsföretaget arts 

economics. Förra året gick Kina om 

Frankrike som världens tredje största 

konstmarknad efter uSa och 

Storbritannien.

–40 %
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i korthet:
FOtO per-åke persson

istoriskt har handläggarna varit 
behjälpliga till stor del mot våra 
kunder även i tvistemålsproces-
ser. men eftersom sådana proces-
ser är så specialiserade med olika 
processjuridiska avvägningar och 
analyser bör man ha processerfa-

renhet från domstol. Vi har sett att vi lyfter kvaliteten 
rejält och förkortar handläggningstiderna genom 
att erbjuda den typen av kvalificerad juristhjälp i 
 kundernas tvistemålsprocesser, säger Linda Ljung-
gren, chefsjurist på intrum Justitia i Sverige.

efterfrågan på juristtjänster har ökat kraftigt de 
senaste åren, och med branschens största juristav-
delning arbetar intrum Justitia i Sverige bland annat 
med att bistå företagskunder vid fordringstvister 
och förhandlingar i och utanför domstol. Som kund 
hos intrum Justitia får du också juridisk rådgivning 
och utbildning kring specifika frågor och problem-
ställningar i företagets verksamhet.

– Förutom att vi bistår med konkreta åtgärder i 
pågående tvister kan vi också förhindra att tvister 
uppstår i framtiden genom att se över kundföre-
tagets beställnings- och kreditrutiner. Vi blir en viktig 
garant för att man gör rätt redan från början, bland 
annat genom att komma in  tidigt i kredithanterings-
processen och arbeta före byggande för att säker-
ställa betalningsflödet, säger Linda Ljunggren.

Som inkassoprocessen ser ut i dag måste ett 
bestridande av en betalningsfordran först  avgöras 
i domstol innan man kan få en utmätning via 
 kronofogdemyndigheten.

– Kunderna vill ha betalt så fort som möjligt 

och efterfrågar en onestop-shop dit de kan vända 
sig med en fordran och få hjälp genom hela betal-
ningsprocessen. Här blir vår branschspecialiserade 
juristhjälp en oumbärlig del i processen, förklarar 
hon.

Intrum Justitias juristavdelning består av 
 specialister som arbetar med branschinriktad 
spetskompetens mot olika kundsegment.

– Det innebär att en företagskund samarbetar 
med en jurist som är expert på just deras bransch 
och därför kan ge den bästa juridiska och affärs-
mässiga rådgivningen.

De juridiska ämnesområden som täcks är främst 
el och energi, fastighets- och hyresrätt, fordringsrätt, 
kredit- och obeståndsrätt och processrätt. inom 
 juristavdelningen finns en stor samlad  erfarenhet 
av att driva kommersiella tvister i domstol, det vill 
säga att få en fordran fastställd och visa att upp-
dragsgivaren har rätt till betalningen.

– Vi förhandlar med våra kunders kunder och 
ser till att lösa tvisten. målet är att alltid hitta den 
för kunden affärsmässigt bästa lösningen, vilket 
innebär att vi också sitter mycket i förhandlingar 
utanför domstol. Ofta löser vi tvisten genom en 
förlikningsuppgörelse för att möjliggöra en fort-
satt bra relation mellan företaget och kunden 
samtidigt som en betalning för fordran säker-
ställs.

Kundrelationen är väldigt viktig, eftersom man 
vill kunna fortsätta göra affärer. Därför vill man lösa 
tvisterna på bästa sätt. men ibland måste ärendet 
dras hela vägen till huvudförhandling i domstol för 

att tillvarata kundens rätt att få betalt. 
– Här har vi jobbat upp en bred kunskap med syl-

vass kompetens. Vi kan tingsrätterna, processerna 
och genvägarna till en snabb och kostnadseffektiv 
tvistemålsprocess, poängterar Linda Ljunggren.

tidigare har den stora mängden ärenden varit 
business-to-consumer, men de senaste åren har 
mängden tvister inom business-to-business ökat 
väsentligt.

– Har ett företag fler än tio fakturor per år, så 
kommer detta att någon gång leda till en tvist där 
man måste få sin fordran fastställd i en domstol.

Där kan man misslyckas om man har gjort fel 
från början. till exempel tagit beställningen av fel 
part, inte bekräftat ordern på ett riktigt sätt eller har 
ett avtal som är otydligt på vad det är man egentli-
gen har kommit överens om avseende leveranstider 
med mera. 

– Vi går in och tittar på alla olika delar som är 
knutna till kredithanteringstjänsterna för att säker-
ställa att allting finns på plats och att det står rätt 
i avtalsvillkoren.

utbildningsdelen är viktig i sammanhanget, 
framhåller Linda Ljunggren.

– Vi ser att det finns ett stort behov av juridiska 
utbildningar och vi håller både generella utbildning-
ar och skräddarsydda workshops för företag. att 
höja den egna kompetensen är ett väldigt bra sätt 
för våra kunder att vara kostnadseffektiva. gör man 
rätt från början så blir det väldigt mycket mindre 
hantering hos oss senare. w

Lös tvisten 
snabbare  
med juristhjälp
Med kvalificerad juristhjälp kan handläggnings-
tiderna förkortas vid tvistemål om  betalnings-
fordringar. på  Intrum Justitias juristavdelning 
finns branschspecialister till din hjälp.

H
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”vi säkerställer betalning 
och förkortar handlägg-
ningstiderna i kundernas 
tvistemålsprocesser”, säger 
Linda Ljunggren, chefsjurist 
på Intrum Justitia i sverige.
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Färre miljonärer
w enligt World Wealth report, 
som publiceras av Capgemini 
och merrill Lynch, har antalet 
människor som har disponibla 
tillgångar på en miljon dollar eller 
mer sjunkit till 8,6 miljoner från 
2007 års nivå på 10 miljoner. Det 
beror på att många drar ner på 
sina ”lyxinvesteringar” – lustjak-
ter, jetplan, bilar och smycken.

Sveriges vd:ar 
tjänar mindre
w De svenska direktörerna får 
femtio procent mindre i lön än 
kollegorna i andra europeiska 
företag. en ny studie som kom-
munikationsbyrån Hallvarsson 
& Halvarsson gjort visar att 
även den rörliga ersättningen 
som betalas ut till svenska 
 företagschefer är mycket lägre 
än den som betalas till vd:ar i 
andra länder.

Ledarna för Sveriges 23 
största börsnoterade bolag för-
utom investmentföretag tjänar i 
genomsnitt 13,5 miljoner kronor 
om året, exklusive pensions-
kostnader. Det är långt under de 
36,6 miljoner som betalas ut till 
andra företagsledare i europa.

Så mycket har 
 bankerna kostat
w Sedan marknaden började 
rasa under 2008 har stater 
runt om i världen lagt ut n ästan 
11  biljoner dollar på att lösa ut 
banker som inte kan betala 
sina skulder och försökt repa-
rera det finansiella systemet. 
BBC:s nyhetssida på nätet har 
tittat på hur pengarna har spen-
derats, och på vad det innebär 
för skattebetalarna i uSa och 
Storbritannien som har finan-
sierat dem.
usa – betalade 25,8 % av sin 
BnP eller 10 000 dollar per 
person.
storbritannien – betalade 
94,4 % av sin BnP eller 31 250 
pund (50 000 dollar) per person.

Forskning från ernst & young pekar 
på  att företag som drivs av entrepre-
nörsanda aktivt söker tillväxt och 
möjligheter i lågkonjunkturer genom 
att anpassa företagets verksamhet 
för att positionera sig och bli mark-
nadsledande när återhämtningen 
kommer.

undersökningen Lesson from 
change: Future market leaders från 
september 2009 är baserad på de 
250 bästa entreprenörerna i världen 
och gjordes för att se hur entreprenö-
rer har hanterat lågkonjunkturen och 
förbereder sig för återhämtning. 

Svaren visar att målet fortfarande 
är tillväxt, och 78 % av de tillfrågade 
säger att de fortfarande jagar efter 
tillväxtmöjligheter trots den ekono-

entreprenörer jagar tillväxt även i dåliga tider

Lågkonjunkturer kan 
vara bra för äktenskapet
nättidningen recessionwire.
com har kommit fram till att 
det på flera sätt faktiskt kan 
vara bra för äkta par att gå 
igenom en lågkonjunktur 
tillsammans. tidningen har 
sammanställt fem anled-
ningar till varför lågkonjunk-
turer har visat sig vara goda 
nyheter för vissa gifta par.
1. Paren koncentrerar sig mer 
på varandra. mindre fokus på 
att skaffa prylar gör att fler 
människor tillbringar helger-
na hemma med sina makar 
snarare än på golfbanan eller 
på klubbar med sina vänner. 
2. impulsköpen är ett minne 
blott. Förbi är tiden då äkta 
män kunde komma hem med 
en storbilds-tv för 20 000 och 
deras fruar med nya Loubou-
tin-skor, vilket gör att grälen 
minskar.
3. Fler kvinnor ser till att 
maten kommer på bordet. 
enligt många rapporter är 
det manliga familjeförsör-
jare som drabbats värst av 

lågkonjunkturen. även om 
rollbyten kan vara svåra att 
hantera i ett förhållande, kan 
relationen bli starkare om 
båda arbetar för att förändra 
sin situation.
4. Par väntar längre med att 
skaffa barn. nya studier visar 
att kvinnor dröjer med att bli 
gravida på grund av oro för 
ekonomin, vilket ger paret 
fler år att ägna sig åt varandra 
innan de måste tänka på hur 
de ska ha råd med mat och 
kläder till  det nya barnet.
5. Färre människor har råd 
att vara otrogna. när man 
knappt kan betala sina lån 
är det mindre risk att man 
vill frossa i dyra, utomäkten-
skapliga dejter.

miska svackan. Det är fortfarande 
pengar som räknas, visar studien, 
men det centrala är inte att bevara 
dem. Bara 24 % sa att de strävar efter 
att säkra sin pengasituation.

en överväldigande majoritet 
av entreprenörerna (88 %) hade 
ökat sitt fokus på kundnöjdhet och 
kundlojalitet medan 60 % sa att de 
var fokuserade på att införa teknik-
lösningar för att effektivisera verk-
samheten eller snabba på tillväxten. 
risker bedömdes ordentligt, och 37 
% av de tillfrågade lägger mer tonvikt 
på att exponera geografiska risker, 
medan 30 % kombinerar riskproces-
ser för att spara in kostnader.

– undersökningen bekräftar att 
framtida marknadsledare söker tillväxt 

även i de allra svåraste tider, säger greg 
ericksen, vice ordförande för Strategic 
growth markets på ernst & young. 

– Detta är företag som letar efter 
möjligheter i de mest osannolika 
ekonomiska förutsättningarna och 
fortsätter att ta beräknade risker för 
att växa.

ericksen säger att sådana banbry-
tare kommer att vara livsviktiga för 
världens ekonomiska återhämtning. 

– Det är företag som kan se hur 
världen förändras och som är tillräck-
ligt flexibla för att anpassa sig och 
möta nya omständigheter. Sådana 
företag kommer att driva återhämt-
ningen framåt och skapa tilltro till att 
vi till slut återfår en stadig och hållbar 
tillväxt.
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För nästan ett år sedan lade eu-
kommissionen fram ett  förslag för att 
omarbeta det  nuvarande direktivet om 
sena betalningar (LPD),  eftersom före-
tagen sällan använde sina rättigheter 
att kräva kompensation för sena be-
talningar eller, i många fall, inte kände 
till lagen. 

Kommissionen insåg att 
 direktivet både var ineffektivt och 
ganska  oanvändbart, eftersom de 
sena betalningarna snarare ökade 
istället för att minska, vilket visats 
i intrums årliga undersökning eu-
ropean payment index (ePi). ePi-
undersökningarna har år efter år 
rapporterat om att det blir svårare 
och svårare chans att få betalt i tid 

av konsumenter, företag och offent-
liga institutioner. 

Förslaget att omarbeta direktivet 
går för närvarande igenom lagstift-
ningsprocessen, och intrum Justitia 
har uppmanat lagstiftarna i Bryssel 
att ändra en del av formuleringarna 
i det omarbetade direktivet för att se 
till att det fungerar i praktiken. 

Intrum Justitia vill att det nya di-
rektivet snarare gör fordringsägaren 
skyldig att ta ut ränta för sena betal-
ningar istället för att, som föreslås av 
kommissionen, ge fordringsägaren 
rätt att göra det. 

intrum Justitia välkomnar det fak-
tum att direktivet för första gången 

omfattar förseningsavgifter, men tex-
ten är luddig och behöver förtydligas.

Det nuvarande direktivet och den 
omarbetade versionen gäller bara 
handelstransaktioner mellan företag 
och mellan företag och offentliga in-
stitutioner, men intrum Justitia menar 
att även transaktioner som omfattar 
privatpersoner borde ingå.

något som fått mycket uppmärk-
samhet är kommissionens förslag att 
ge företag rätt att kräva fem procent 
av den försenade summan från of-
fentliga institutioner. 

I epI-undersökningarna har intrum 
Justitia kommit fram till att det är of-
fentliga institutioner som är sämst på 

att betala i tid, tätt följda av företag och 
konsumenter. Små och medelstora 
företag drabbas hårt av att behöva 
vänta i månader på sina betalningar 
från offentliga företag. men flera kom-
muner menar att bestraffningen är för 
hård och orättvis. Kommunerna anser 
även att 30 dagars betalningstid är för 
kort. intrum Justitia är både för betal-
ningstiden på 30 dagar för offentliga 
institutioner och för en maximal betal-
ningstid för företag på 60 dagar. 

när det nya direktivet antas i maj 
2010 kommer det förmodligen att 
ligga någonstans mitt emellan. Det 
verkliga testet är huruvida det går 
igenom och blir ett effektivt verktyg 
mot sena betalningar. 

eu-kommissionen vill ta fram ett 
ramverk för e-fakturering för att in-
föra interoperabel elektronisk faktu-
rering inom eu. rapporten, som blev 
tillgänglig för allmänheten i början 
av år 2010, definierade e-fakturering 
som elektronisk överföring av faktu-
rerings- och betalningsinformation 
via internet eller andra elektroniska 
verktyg mellan parterna (företag, den 
offentliga sektorn, konsumenter) i en 
handelstransaktion.

Jämfört med pappersfakturor kan 
e-fakturor innebära enorma fördelar 
för företagen, eftersom de är enklare 
att hantera, de kommer fram till kun-
den snabbare och de kan lagras cen-
tralt till mycket låga kostnader. 

Det stora hindret för att använd-
ningen av e-fakturor ska spridas 
verkar enligt kommissionen vara att 
e-fakturorna produceras i ett stort 
antal olika format och enligt många 
olika standarder. Det förhindrar att 
en e-faktura ska kunna överföras 
smidigt från en part till en annan, och 
gör att fördelarna och kostnadsbe-
sparingarna med e-fakturering inte 

eu stärker direktivet  
om sena betalningar

eu-kommissionen publicerar ny rapport  
om e-fakturans för- och nackdelar

kommer till sin fulla rätt.
Dessutom finns det skillnader 

i de nationella regler som styr e-
fakturans giltighet och användning 

i juridiska, finansiella och adminis-
trativa sammanhang. Det gör det 
svårt att använda dem i transaktio-
ner mellan olika eu-länder. 

ett ytterligare problem är att 
många användare oroar sig över hur 
säkra e-faktureringssystemen är och 
för risken för bedrägerier.

e-fakturor kan 
innebära många 
fördelar för 
företagen.
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