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Förord 

  

Med denna rapport avslutar vi våra studier på Kungliga Tekniska Högskolan. Examensarbetet har varit 

mycket givande och gett en stor inblick i området verksamhetsutveckling.  

 

Vi vill tacka examensarbetets beställare för möjligheten att avsluta vår utbildning hos dem. Vi vill också 

tacka alla medarbetare som ställt upp med alla nödvändiga resurser, väglett oss genom projektet och 

hjälpt oss att komma i kontakt med rätt personer för att utföra detta examensarbete. Slutligen vi vill tacka 

vår examinator Anders Sjögren, familjer och vänner för deras värdefulla stöd under hela studietiden.  

 

 

 

Ravin Salim      Sarah Khokhar 
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Sammanfattning 

 

Examensarbetet utfördes hos ett företag under april till juni månaden 2011. Det senaste året har företagets 

betalningsföreläggande ökat av diverse orsaker. En del leverantörsfakturor betalas inte i tid. När 

leverantörsfakturor inte betalas i tid kommer det krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande 

till företaget.  

 

Syftet med examensarbetet var att felsöka och analysera befintlig leverantörsreskontraprocesskartan och 

dess subprocesser. Utifrån denna bakgrund har det presenterats förslag på förbättringar som skall leda till 

att krav/betalningspåminnelser och betalningsförelägganden minimeras. Visionen är att uppnå noll 

betalningsföreläggande.  

 

För att kunna uppfylla examensarbetets syfte har det gjorts litteraturstudier och intressentanalys. Utifrån 

intressentanalys har det gjorts personliga intervjuer med medarbetare på företaget för att kunna identifiera 

de problem, som orsakar till att flödet av krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggandet har 

ökat det senaste året.  

 

Diverse problem/orsaker har identifierats som orsakar krav/betalningspåminnelser och 

betalningsföreläggande. Den vanligaste orsaken till att fakturor inte betalas i tid är att en beställare inte 

beställer varan/tjänsten i inköpssystemet, utan väljer att göra telefonbeställningar, eller åka direkt till 

butik och göra beställning. Görs en beställning utanför inköpssystemet utelämnas viktig information till 

leverantören gällande faktureringen. Telefonbeställningar görs bland annat för att en beställare inte har 

alltid tillgång till inköpssystemet, varför det har föreslagits en handdator som ett lösningsförslag till 

problemet.  

 

Ett annat identifierat problem/orsak är att företaget inte har kontroll över de reklamerade fakturorna som 

reklameras av deras Extern IT Partner. Detta leder till att en faktura kan reklameras av samma orsak 

flertal gånger, vilket fördröjer betalningen. Lösningsförslag till detta är att reklamationsprocessen skall 

hanteras internt.  

 

Med dessa lösningsförslag och några till kommer flödet av krav/betalningspåminnelser att minkas som i 

sin tur kommer minimera antal betalningsföreläggande. Även om krav/betalningspåminnelser kommer 

kan de hanteras på ett korrekt sätt med hjälp av lösningsförslagen.  

 

Nyckelord: Process, processkarta, leverantörsreskontra, affärssystem, faktura, 

krav/betalningspåminnelse, betalningsföreläggande.  
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Abstract 

 

The thesis was conducted at a company during April to June 2011. 

In the past year, the company's injunction to pay increased by various causes. Some invoices are not paid 

on time. When invoices are not paid on time, the company receives payment reminders and enforced 

injunction to pay.  

 

The aim of the thesis was to troubleshoot and analyze existing accounts payable process map and its sub-

processes. Based on this background, it has presented proposals for improvements that will lead to 

reduced payment reminders and injunction to pay. The vision is to achieve zero injunctions to pay.  

 

To fulfil the aim of this thesis, there has been literature studies and stakeholder analysis. Based upon the 

stakeholder analysis, several personal interviews have been conducted with the employees of the 

company. This in order to, identify and grasp the actual problem behind the increasing number of 

payment reminders and injunction to pay over the past year. 

 

During the thesis, various problems/causes have been identified, as causing payment reminders and 

injunction to pay. The most common reason for invoices not paid on time is that an employee does not 

order the goods/services in the purchasing system, but choose to do phone orders, or go out to a store and 

place an order. Made an order outside of the purchasing system is omitted important information in the 

invoice to the supplier. Telephone orders are made by the employee’s due to lack of direct access to the 

purchasing system. Thus, personal digitals assistant has been suggested as a proposed solution to the 

problem. 

 

Another identified problem/cause is that the company has no control over the reclamations.  

Reclamation process is done by the company’s external IT Partner.  Furthermore, this lack of 

communication between the external IT partner and the company has resulted in a slow down payment, 

where the same invoice has been claimed several times. Solution to this is that the reclamation process 

should be handled internally in the company.  

 

We believe that with these proposed solutions and few more in the report, the flow of payment reminders 

and injunction to pays will be decreased over the time. When incorrect bills come to the company they 

can be handled properly by using the proposed solutions.  

 

 
Keywords: Process, process map, accounts payable, ERP-system, invoice, payment reminder, injunction 

to pay.  
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1. Inledning 
 

Det här kapitlet inleds med att ge bakgrundsinformation om företaget, problembeskrivning, syfte och 

avgränsningar samt den metod som har valts för att genomföra examensarbetet. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Examensarbetet utfördes hos ett företag under april till juni månaden 2011. Av sekretess skäl anges inte 

företagets namn i rapporten. I rapporten ersätts namnet på företaget till AB. Avdelningen där 

examensarbetet utfördes på är en central ekonomisk enhet inom företaget, där huvudfokus ligger på att 

förse med administrativa tjänster såsom löneutbetalningar och fakturahantering. Avdelningen kallas i 

rapporten för Avdelning. 

 

Av sekretesskäl går det inte heller att gå närmare in på företagets verksamhet då det enkelt skulle gå att 

identifiera företaget.  

1.2 Bakgrund till problembeskrivning 

Fakturan spelar en alltmer central roll i vår vardag i synnerhet när det kommer till stora internationella 

organisationer. Det är väldigt viktigt att fakturor betalas i rätt tid, detta för att skapa trovärdighet både 

externt och internt inom verksamheten som i sin tur leder till ökad lönsamhet.  

Mot denna bakgrund är det nämnvärt att beakta kraven som ställs i de olika branscherna och hur de 

återspeglar sig på fakturan d.v.s. dess utformning och avtal. 

 

AB kategoriseras som en väldigt dynamisk miljö med projekttänk som bas. Problematiken uppstår vid en 

sådan uppsjö av projekt där brist på information och kommunikation skapar oreda bland medarbetarna 

som befinner sig på olika håll nationellt såväl som internationellt. 

 

Företaget AB får möjlighet att utföra tusentals projekt årligen runt om i landet. För varje projekt beställs 

varor/tjänster från ett stort antal olika leverantörer runtom landet. 

 

Det senaste året har ABs betalningsföreläggande ökat av diverse orsaker. En del leverantörsfakturor 

betalas inte i tid vilket leder till att AB får krav/inkasso som kan gå vidare till betalningsföreläggande. I 

vissa fall kan ett betalningsföreläggande leda till anmärkningar vilket ger dåligt publicitet av företagets 

varumärke.  

1.3 Problembeskrivning 

De problem som AB har idag gällande fakturaprocessen är att en del fakturor inte betalas i tid till 

leverantörerna. Om leverantören inte får betalt för sin faktura får AB krav/betalningspåminnelser från 

leverantören och inkassobolaget. Betalas inte fakturan efter att krav/betalningspåminnelser har inkommit, 

kan fakturan gå vidare till ett betalningsföreläggande. Flödet av leverantörsfakturor kan sammanfattas i 

figur 1. 
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Figur1. Leverantörsfaktura flödet 

Från att fakturan har ankomstregistrerats har AB trettio dagar på sig att attestera, utanordna och 

betalningsgodkänna. Om leverantören inte får betalt inom trettio dagar från ankomstdatumet kommer de 

att skicka en första krav/betalningspåminnelse till AB. Dröjer fakturabetalningen ytterligare tio dagar får 

AB krav/betalningspåminnelse från inkassobolaget. AB vill undvika att nå denna kritiska punkt. Är inte 

fakturan betald efter ytterligare sex dagar, från inkassobolagets krav/betalningspåminnelse har inkommit, 

kan ärendet gå vidare beroende på om leverantören vill gå vidare med ärende eller inte till ett 

betalningsföreläggande från kronofogdemyndighetens. ABs ambition är att alltid betala 

leverantörsfakturor i rätt tid för att undvika den kritiska punkten, och framförallt att inte faktura hamnar 

hos betalningsföreläggande. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att felsöka och analysera leverantörsreskontrans befintliga processer. 

Ambitionen är att utifrån denna bakgrund ge förslag på förbättringar som kan leda till att antalet 

betalningsföreläggande minskas. Visionen är att uppnå noll betalningsföreläggande.  

 

Den övergripande/huvud frågeställningen:  

 Vad krävs för att uppnå nollvision i betalningsföreläggande? 

 

Utifrån den ovanstående frågeställningen kan ett antal subfrågeställningar identifieras: 

 Hur fungerar faktureringen inom AB idag? 

 Vilka intressenter är inblandade i fakturaprocessen? 

 Hur hanteras krav/inkasso och betalningsföreläggande idag? 

1.5 Omfattning och avgränsningar 

Vi valde i samråd med beställaren och handledaren på AB att avgränsa examensarbetet till att endast 

utreda fakturahanteringen i leverantörsreskontraprocess och dess subprocesser, samt ge förslag till 

förbättringar för att kunna minska krav, inkasso och betalningsföreläggande.  

Vi kommer inte att göra en uppföljning om nollvisionen uppnås på grund av brist av tid. Under tiden 

examensarbetet pågår kan det upptäckas att det behövs nya tekniska implementeringar för att uppnå 

nollvisionen. Vi kommer inte att utföra de tekniska implementeringar men kan däremot ge förslag till 

vilka teknologier som kan behövas implementeras. 

 

Ankomstreg

av faktura

Betalnings-
godkännande 

Krav

/påminnelse

Krav från inkasso 
bolag

Ansökan om 
betalnings-

föreläggande hos 
KFM

Attest & 

utanordning 
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1.6 Förkortningar 

LR: Leverantörsreskontra 

KFM: Kronofogdemyndighet 

BPMN: Business Process Modeling Notation 

EA-Manual: Ekonomiadministrativa manualen 

SLA: Serviceavtal Leverans av Administrativa tjänster 

PDA: Personal Digital Assistant  

 

Förklarningar till begrepp finns som bilaga10.1 Begrepp & förklarningar. 

1.7 Disposition  

Fakturor innehåller en hel del termer och intressenter, av denna anledning har det valts att inkludera en 

ordförteckning som bilaga för att underlätta för läsaren. Termer som finns med i ordförteckning förklaras 

första gången när det förekommer i rapporten. Ifall läsaren missar termen kan den alltid gå till 

ordförteckningen. Kapitelindelning följer på följande sätt:  

Kapitel 1 – Inledning behandlar examensarbetets bakgrund till problembeskrivning, 

problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Kapitlet tar även upp examensarbetets omfattning och de 

avgränsningar som var nödvändiga att göra.  

Kapitel 2 – Metod beskriver tillvägagångssättet vars syfte är att besvara examensarbetets syfte och 

frågeställningar. Kapitlet beskriver även val av metod för insamling av information.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram redogör teorier som examensarbetet utgår ifrån. Det redogörs först 

innebörden av en process och betydelsen av processer i ett företag.  Sedan redogörs det två ansatser för 

förbättringsarbete – Kaizen och BPR.  

Kapitel 4 – Fakturahantering redogör vilka faktureringssätt som förekommer hos AB, vilka intressenter 

som är inblandade i fakturahanteringen och hur en faktura hanteras från att den ankomstregistreras till 

betalning.  

Kapitel 5 – Affärssystem behandlar vad ett affärssystem är och vad den har för nytta i ett företag. 

Kapitlet redogör även de system som vi kom i kontakt med under examensarbetet.  

 

Kapitel 6 – Nulägesanalys av AB redogör fakturastatistik från år 2010 och 2011. Kapitlet redogör också 

ABs befintliga processkartläggning av leverantörsreskontra och dess subprocesser. 

Kapitel 7 – Lösningsförslag redogörs de identifierade problem som orsakar krav/betalningspåminnelser 

och betalningsföreläggande. I kapitlets redogörs även lösningsförslag till de identifierade problemen.  

Kapitel 8 – Resultat redogörs resultaten med hänsyn till rapportens syfte. 

 

Kapitel 9 – Diskussion & Slutsatser tydliggör de identifierade problemen och diskuterar vilken nytta 

AB har av om de väljer att införa lösningsförslagen. Utifrån diskussionerna dras slutsatser. Även 

rekommendationer till fortsatt arbete finns i detta kapitel.  
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2. Metod 
 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssätt för att bearbeta och besvara syfte och frågeställningar. Vidare 

beskriver kapitlet val av metoden samt urval och tillvägagångssätt för insamling av information. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudier innebär att studera all form av skrivet material. Skrivet material kan vara böcker, 

tidskrifter, artiklar, avhandlingar av vetenskaplig karaktär. Litteraturstudien skall hjälpa till att inhämta 

kunskap och information om undersökningsområdet. Informationen kan även inhämtas i företagets 

verksamhetsböcker, manualer etc. Fördelen med litteraturstudien är att läsaren kan på förhållandevis kort 

tid få ta del av en stor mängd information.  

2.1.1 Genomförande av litteraturstudier 

Litteraturstudien har använts i sökandet av information, i huvudsak till teoretisk referensram, metod och 

process avsnittet. Genomläsning av hur en teknisk rapport upprättas och hur ett examensarbete 

genomförs. Relevant litteratur och teorier har hämtats från föreläsningar som getts vid Kungliga Tekniska 

Högskolan, kurslitteratur samt litteratur från bibliotek och Internet. Denna del av planeringsfasen beskrivs 

mer utförlig i kapitel Teoretisk referensram.  

2.2 Dokumentation och källor 

För att förstå hur AB i dagsläget hanterar sina leverantörsfakturor har ABs processkartor, 

ekonomiadministrativa manualen och rutinbeskrivningar som beskriver hur de olika arbetsuppgifterna 

utförs studerats. Vidare har denna typ av dokumentation fungerat som underlag och stöd till 

examensarbetet. Vilket i sin tur medfört till en bättre helhetsförståelse av komplexiteten i ABs 

leverantörsfakturahantering. 

2.3 Utredning & analys av processer 

ABs leverantörsreskontraprocess var redan färdig kartlagd när vi påbörjade vårt examensarbete hos dem. 

För att förstå problematiken behövde vi utreda leverantörsreskontra processkartan och dess 

subprocesskartor från början till slut. 

2.3.1 Genomförande av process analys 
Vi valde att lägga fokus på de befintliga processkartorna med analys och utredning. Under analys och 

utredning av processkartorna uppstod det oklarheter och tvetydighet på vissa processkartor eftersom det 

saknades processbeskrivningar. För att tydliggöra dessa processkartor ritade vi om dem i programmet 

Visio från Microsoft med modelleringsspråk Business Process Modeling Notation (BPMN). Vid analys 

av processkartor har vi sett förbättringsmöjligheter för några processer. Även dessa processer har ritats 

om med förbättringsmöjligheter. Vi valde programmet Visio och modelleringsspråket BPMN för att vi 

behärskar och har använts tidigare i utbildningssyfte. Teorier som ligger till grund för hur vi har ritat 

processerna med BPMN behandlas kapitel Teoretisk referensram, avsnitt 3.2. 
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2.4 Intressentanalys 

Intressentanalys är en metod som används vid verksamhetsutveckling för att belysa, utvärdera problem 

och förändringsåtgärder i en verksamhet ur olika intressenters synvinkel. Intressenter är de, som på olika 

sätt, påverkas av projektet och dess resultat eller själva påverkar dessa. Att tydliggöra de olika 

intressenterna, deras behov och möjligheter är en viktig grund för att kunna ta ställning till olika 

lösningsförslag. Exempel på intressenter kan vara kollegor, medarbetare, leverantörer etc. 

I detta examensarbete har intressentanalysen gjorts främst för att kunna identifiera intressenternas 

upplevda problem som kan vara källa tillbetalningsföreläggande (Wettergren, 2009, praktisk 

projektledning, kapitel projektförstudie). 

2.4.1 Genomförande av intressentanalys 
Intressentanalys har varit en komplettering till utredning och analys av ABs processkartor. Intressenterna 

identifierades när analys av processkartorna gjordes samt med hjälp av leverantörsfaktura flödet (se figur 

1). Intressenterna som identifierades i denna analys har vidare intervjuats. 

2.5 Intervjumetodik 

Det finns olika tillvägagångssätt för att intervjua.  T.ex. går det att genomföra personliga intervjuer, 

gruppintervjuer, videointervjuer, och telefonintervjuer.  

 

- Personlig intervju: Intervjuaren och Intervjupersonen träffas personligt.  

- Gruppintervju: Intervjuaren intervjuar flera personer samtidigt.  

- Videointervju: Intervjuaren och intervjupersonen möts via en kommunikationsplattform. Exempel 

på kommunikationsplattform kan vara Skype, Messenger Social Network(MSN), Microsoft Lync 

etc. 

- Telefonintervju: Intervjuaren intervjuar personen via en telefon.   

2.5.1 Genomförande av intervjuer 
I detta examensarbete valdes det att genomföras personliga intervjuer. Med intervjupersoners tillåtelse 

spelades personliga intervjuerna in som en ljudfil för att senare använda som informationsunderlag. 

Sannolikheten att missuppfatta intervjupersonen vid en personlig intervju betraktas vara liten, därför var 

det självklart att genomföra personliga intervjuer. En nackdel med personlig intervju är att det är 

tidskrävande process eftersom det endast går att intervjua en person i taget.  

Inför varje intervju gjordes en översiktlig informationssamling om respektive person. I 

informationssamlingen ingick bland annat att ta reda på vilken process personen arbetade inom och vilka 

ansvarsområden föll under personens ansvar. Utifrån denna information som togs fram skapades ett 

frågeformulär till respektive person. Frågorna utformades med öppna svarsalternativ i syfte att få så 

mycket information som möjligt från de intervjuade. Intervjuerna inledde med att vi presenterade oss 

själva och examensarbetet, därefter ställdes frågorna utifrån frågeformulären. Under intervjun kunde 

personens svar leda till nya frågor som kunde antingen besvaras av intervjupersonen själv eller en annan 

person som intervjupersonen hänvisade till.  
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2.6 Systemanvändning 

Under examensarbete har vi kommit i kontakt med några system som används inom AB för hantering av 

leverantörsfaktura och kravhantering. Nedan är en lista på vilka de systemen är: 

  

 Huvudsystemaffärssystem, används för hantering av leverantörsfaktura 

 Ärendehanteringssystem, används för att hantera leverantörsfaktura ärenden 

 Inköpssystem, används för att skicka en inköpsorder till leverantören 

 

Dock har vi bara använt huvudaffärssystemet och ärendehanteringssystemet för att få en bättre förståelse 

av fakturahanteringsprocessen. Affärssystem kommer att behandlas mer i kapitel Affärssystem, avsnitt 

5.3. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel kommer inledningsvis ge en förståelse av innebörden process samt dess generella 

funktionalitet i företagen. Kapitlet redogör också de teorier som har använts för att modellera ABs 

befintliga leverantörsreskontraprocess och dess subprocesser. Här presenteras även den teorin som vi 

har valts att beaktas i examensarbetes lösningsförslag. 

3.1 Process 

”En process är en uppsättning aktiviteter som utförs i syfte att skapa kundvärde och har en bestämd start- 

och slutaktivitet” (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 471). 

 

Processer består av aktiviteter d.v.s. arbetsuppgifter eller arbetsmoment. I varje företag finns det processer 

och aktiviteter men oftast ses inte företaget i processtermer. Aktiviteter i en process utgör processens 

byggstenar eller komponenter. Om inköpsprocess tas som ett exempel kan dess aktiviteter vara att 

kontakta leverantörer, granska leverantörsoffert, förhandla med leverantörerna om priser och skriva 

leverantörsavtal. Om försäljningsprocess tas som ett ytterligare exempel kan dess aktiviteter vara att svara 

på kundförfrågningar, kontakta kunder, lämna offerter och skriva kundavtal. Precis som citatet säger har 

en process en start och slutaktivitet. I försäljningsprocessen är startaktiviteten att svara på 

kundförfrågningar och slutaktiviteten att skriva kundavtal (ibid.). 

 

Processer kan kategoriseras i följande:  

Operativa processer: Operativa processer är utifrån kundens perspektiv. Exempel på sådana processer är 

försäljningsprocessen, produktionsprocessen, leverantörsprocessen och kundserviceprocessen. Dessa 

processer tillför värde till företagets varor och tjänster. En annan benämning på operativa processer är 

huvudprocesser.  

Stödprocesser: Stödprocesser stödjer de operativa processer. Exempel på stödprocesser är 

inköpsprocessen, rekryteringsprocessen, kvalitetssäkringsprocessen och reparations- och 

underhållsprocessen. Utan stödprocesser skulle operativa processer inte kunna utföras.   

Ledningsprocesser: Ledningsprocesser hjälper till att planera, styra och följa upp företagets processer. 

Exempel på ledningsprocesser är strategiprocessen, redovisningsprocessen, budgeteringsprocessen, 

löneförhandlingsprocessen och marknadsanalysprocessen.  

Ett företags processer går att se ur ett hierarkiskt perspektiv, där på den översta nivån finns det kärn- eller 

huvudprocesser. I ett företag benämns organisatoriska funktioner, t.ex. inköp, ekonomi, tillverkning, 

försäljning och distribution. Det talas om t.ex. inköpsprocessen, ekonomiprocessen och 

tillverkningsprocessen. Kärnprocesserna består av ett antal delprocesser, t.ex. kan ekonomiprocessen 

bestå av bokföringsprocessen, faktureringsprocessen etc. Delprocesserna består av framtagning av 

fakturaunderlag, inmatning av faktureringsunderlag, utskrift av fakturor, sändning av fakturor, kontroll av 

betalningar, sändning av påminnelsefakturor och registrering av inkomna betalningar ” (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2009, s. 473). 
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Figur 2. Processnivåer 

 

Förbättra processer utifrån aktivitets perspektiv 

Det finns alltid utrymme för förbättringar när det kommer till processer. Förbättringar kan gälla 

aktiviteter. Nedanstående frågor kan ställas gällande aktiviteter i en process:  

 

 Kan aktiviteter elimineras bort?   

 Kan aktiviteter utföras i en annan ordningsföljd? 

 Kan tider mellan utförandet av aktiviteter förkortas? 

 Kan flöden mellan aktiviteter förbättras? 

 

Att effektivisera processer  

 Automatisera arbetsuppgifter 

 Eliminera arbetsuppgifter 

 Öka antalet deltagare 

 Minska antalet deltagare 

 

Processägare 

Processägare är den som leder processerna så att de ständigt förbättras. Till sin hjälp har processägaren 

ibland en resursägare och en teamledare. Resursägaren ansvarar för att alla resurser som behövs för 

processen blir tillgängliga. Teamledaren har ansvar för den personal som arbetar i processen. 
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Processkartläggning 

Processkartläggning innebär att kartlägga verksamhetens processer. Kartläggningen kan utmynna i olika 

typer av kartor, en av de vanligaste är flödesscheman som beskriver processerna som flöden. 

Kartläggning av verksamhets processer i nuläget möjliggör att identifiera problem och skapar underlag 

för förbättringsarbete. Dock medför inte kartläggningen några stora förbättringar av processerna. Med 

hjälp av att kartlägga verksamhetens processer får medarbetarna bättre förståelse för sin roll i helheten.  

 

Kaizen 

Kaizen är ett japanskt ord för ständiga förbättringar. I process sammanhang innebär kaizen att göra 

ständiga förbättringar i företags existerande processer och aktiviteter. Förbättringar skall vara en del av 

vardagen och genomsyra hela företaget. Ständiga små förbättringar varje dag ger över tiden stora 

förbättringar. För att kunna bedriva förändringsarbete behövs det information som kan hittas både externt 

och internt. Den externa informationen får företaget genom benchmarking, vilket innebär att identifiera 

hur andra företag arbetar och sedan anamma deras sätt att arbeta. Den interna informationen får företaget 

genom möten och från intervjuer med process- och aktivitetsansvariga(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 

477). 

 

Business Process Reengineering (BPR) 

BPR är motsatsen till Kaizen. Medan Kaizen inriktar sig på att ständigt förbättrade existerande processer 

och aktiviteter, inriktar BPR på att helt göra om ”re-engineera” existerande processer och aktiviteter. Det 

skall inte vara några ständiga förbättringar utan istället skall det utformas helt nya processer och 

aktiviteter. Huvudargumentet för BPR är att angreppssättet skapar förutsättningar för mer genomgripande 

förbättringar än Kaizen och att det inte ”låser fast sig” i invanda tankebanor och strukturer (ibid.). BPR 

har inte alltid fungerat i praktiken, en orsak till detta är att personalen inte är involverad i 

förändringsarbetet. I ett företag används både Kaizen och BPR. Kaizen utgör oftast grunden i 

förbättringsarbetet. Kaizen kombineras med BPR när det behövs dramatiska förbättringar.  

3.2 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Business Process Modeling Notation är en grafisk kartläggningsnotation som både små och stora företag 

använder för att rita verksamhetens affärsprocesser. Det primära målet med BPMN är att rita processerna 

med ett språk som är enhetligt för alla olika typer av användare, från analytiker, tekniska utvecklare till 

företagare som hanterar och övervakar dessa affärsprocesser. BPMN skapar en standardiserad brygga 

mellan en organisations affärsprocesser och IT.  

 

BPMN består av ett antal olika objekt med olika egenskaper. Dessa objekt används när ett BPMN- 

diagram modelleras. De olika objekten är indelade i fem olika huvudkategorier; flödesobjekt, dataobjekt, 

kopplingsobjekt, samlingsbanor och artefakter. Varje huvudkategori indelas ytterligare i olika 

underkategorier.  
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3.3 Microsoft Office Visio 

Microsoft Office Visio, är ett program som används till att rita processer, organisationer eller datanätverk 

i en verksamhet. Allt fler företag börjar använda Microsoft Office Visio som ett standardverktyg för att 

rita exempelvis processer i verksamheten. Visio erbjuder också en mängd andra moduler för ritningar 

inom bygg, maskin och el såväl som inom IT. De stora fördelarna med Visio är användarvänligheten och 

kopplingarna till andra Microsoft produkter som t.ex. Excel.  
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4. Fakturahantering 
 

Detta kapitel redogör vilka typer av leverantörsfakturor som förekommer hos AB, de berörda 

intressenterna i fakturahantering samt fakturahanteringen från ankomstregistrering till betalning. 

 

I dagsläget förekommer två olika typer av leverantörsfakturor hos AB: 

 

 Pappersfakturor  

 Elektronisk fakturafil 

 

Pappersfakturor 

I dag har AB elektroniskt faktura hantering vilket omfattar två vägar för en faktura: skanning och tolkning 

av pappersfakturor och elektroniska fakturor. Leverantörer skickar sina pappersfakturor till ABs 

gemensamma fakturaadress med utdelningsadress till Extern IT Partner för skanning. Extern IT Partner 

skannar och tolkar fakturorna som därefter blir tillgängliga i ABs huvudsystem.  

 

Elektroniska fakturor 

Det finns två sätt att skicka en elektronisk faktura till Extern IT Partner. Leverantören kan välja att skicka 

webbfaktura eller elektronisk fil.  

 

1. Webbfakturor 

Webbfakturor skickas via en webbportal, som riktar sig till dem som har mindre fakturavolymer, vill 

fakturera snabbt och för leverantörer som saknar eget system för att skicka fakturan som elektronisk fil. 

Portalens utformning är väldigt användarvänlig och som syftar till att på ett enkelt och smidigt sätt skapa 

en webbfaktura. Portalen är dessutom kostnadsfritt webbtjänst. 

 

2. Elektronisk fakturafil 

Leverantörer skickar fakturan till AB i form av en elektronisk fil. För att kunna skicka en elektronisk fil 

måste leverantören först anmäla sitt intresse för denna faktureringssätt och sedan ansluta sig genom att 

skriva under en överenskommelse med AB. 
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4.1 De berörda intressenterna i fakturahantering 

Avdelningen där examensarbete utfördes på, är indelad i olika grupper bland annat HelpDesk, och 

leverantörsreskontra.  

 

Leverantörsreskontra, examensarbetet utfördes hos leverantörsgruppen, som i sin tur är indelade i: 

Kravhantering: Arbetar med att utreda påminnelser, inkassoärenden och betalningsföreläggande. 

Elektronisk fakturahantering: Arbetar med att ständigt ansluta nya leverantörer för elektronisk fakturering 

och upprätthålla leverantörer som använder elektronisk fakturering samt webbfakturor. 

Betalningsgodkännande: Arbetar med att godkänna leverantörsfaktura till betalningen. 

Ankomstregistrering: Arbetar med att hantera fakturor som avviker t.ex. om det är en ny leverantör som 

har fakturerat måste gränssnittet lägga upp leverantören i huvudsystemet.   

 

HelpDesk, arbetar med att lösa ärenden som inkommer via telefonen och e-post. De hanterar ärenden 

inom löneadministration, personaladministration, leverantörsreskontra och kundreskontra.  

 

Extern IT Partner, är ABs skanningsleverantör vilket innebär att alla leverantörsfakturor skickas till 

dem för att skannas, tolkas och läsas in till ABs huvudsystem. Av sekretesskäl kan vi inte nämna vilket 

det Extern IT företaget är. Framöver i rapporten kommer vi att kalla det externa IT företaget till extern IT 

Partner.  

 

Beställaren, är den som gör beställningar hos leverantörer, tar emot leveranser, och fakturor. Beställaren 

kan också kallas för fakturamottagare som attesterar en faktura och skickar vidare till utanordning. 

Beställningar kan göras via inköpsverktyget.  

 

Leverantören, är den som levererar varor till AB oftast med en följesedel medföljd. Sedan skickas en 

faktura på de beställda varorna till AB.  
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4.2 Faktura förfarande från ankomst till betalning 

Figur 3.  Fakturans väg till betalning 

 

Skanning, tolkning och elektroniska fakturor 

Extern IT Partner tar emot alla pappers och elektroniska fakturor från ABs leverantörer. Pappersfakturor 

skannas och tolkas automatisk. Med automatisk tolkning menas att de skannade fakturorna läses in i 

huvudsystemet och bokförs. Samtliga fakturor verifieras och skickas till AB som en elektronisk fil. 

Verifiering innebär kontroll av faktura för att minimera antal fel. 

 

Ankomstregistrering 

När AB har tagit emot filen gör de ytterligare en verifiering av fakturafilen.  Efter verifieringen hamnar 

fakturan i ankomstregistrering. Ankomstregistrering är steget innan fakturorna kommer in i 

leverantörsreskontran. Sedan hamnar fakturorna i olika köer och hanteras. Om fakturan är inkorrekt måste 

den rättas upp av ankomstregistreringens medarbetare. Om fakturan är korrekt går den direkt till 

leverantörsreskontran.  

 

Attestering 

När en faktura har kommit in till leverantörsreskontran, går den vidare till en fakturamottagare på ett 

projekt som fakturan är upplagd på. Antingen attesterar fakturamottagaren fakturan eller skickar vidare 

till den som skall attestera.  

 

Utanordning 

När fakturan har attesterats går den vidare till utanordnaren. Den som utanordnar en faktura godkänner 

utbetalningen till leverantören samt kontrollerar att utgiften är i enlighet med ABs regelverk. 
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Betalningsgodkännande och betalning 

När fakturan är utanordnad går den vidare till betalning. Fakturan går vidare till betalningen antingen via 

betalningsgodkännande eller gå direkt till betalning efter utanordning. Fakturan betalas på registrerad 

förfallodag. Om fakturan redan har förfallit tar det två bankdagar innan betalningen når leverantören. 

 

För att en faktura skall kunna gå genom de ovanstående stegen måste en faktura uppfylla formkrav. 

Formkrav kan bland annat vara rätt juridiskt person, organisationsnummer och referens. En referens 

består av en sifferkombination.  
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5. Affärssystem 
 

Detta kapitel inleds med innebörden av ett affärssystem i företag, samt redogörelse av ABs affärssystem 

som vi har kommit i kontakt med under examensarbetet. På grund av sekretesskäl kan vi inte ange vilket 

huvudsystem, ärendehanteringssystem och inköpssystem AB använder i dag.  

 

Alltmer företag lägger fokus och kraft på smidigare och effektivare organisationer, därmed har IT kommit 

att spela en väsentlig och betydelsefull roll i den dagliga verksamheten. Affärssystemen är just den delen 

av IT i ett företag, vars syfte är att stödja, förenkla, planera och följa upp verksamheten. Den är 

framförallt starkt kopplad till ekonomienheten men används också utav de övriga medarbetarna för att 

utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Affärssystem är ett mjukvarupaket som är kopplad till en gemensam databas. 

Affärssystemen är idag uppbyggda på moduler som kan grupperas i olika applikationsområden i företaget. 

Applikationsområden som vanligtvis förekommer i ett affärssystem är t.ex. ekonomi, produktion, 

marknadsföring och försäljning, distribution, och personaladministration. Oftast väljer företagen efter sina 

behov vilka applikationsområden och moduler som skall ingå i deras affärssystem, och som kan bidra till 

nytta för verksamheten. Andra benämningar till affärssystem är: informationssystem, datasystem, 

applikationer och Enterprise Resource Planning (ERP-system). 

 

Nyttan med affärssystem  

Affärssystemet främsta uppgift är att effektivisera verksamheten genom att integrera organisationens 

olika enheter med varandra. Ett bra och solid affärssystem underlättar för verksamheten att uppnå sina 

målsättningar. Tack vare affärssystemen i en organisation kan mycket arbete underlättas och det behövs 

inte lika många anställda som förr. Det är viktigaste med affärssystemen är också att företagen kan välja 

moduler som är nödvändiga för dem och ger möjligheter till att konfigurera sitt eget system. 

Konfigurationen uppfyller de specifika kraven på informationstillgång och informationsbearbetning. 

 

Fördelar med affärssystem  

 Optimerar och automatiserar administrativa processer. 

 Ger uppdaterad information till alla medarbetare. 

 Ökar kvalitet på informationen eftersom den kan delas och återanvändas av olika delsystem. 

 Specifika funktioner som hjälper att ta fram rapporter, statistik och beslutsstöd åt personal och 

ledning. 

 Ett väl fungerande affärssystem är en nyckel till att förbättra ett företags kundservice i form av 

korta ledtider, kostnadseffektivitet, minimala fel, flexibilitet och god informationstillgänglighet. 
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5.1 Huvudsystem 

AB använder idag ett affärssystem som hanterar samtliga affärsområden i företaget. Alla inom AB når 

affärssystemet via en webbläsare. Affärssystemet är uppbyggt i moduler som är grupperade i funktionella 

områden. Den är konfigurerad och anpassad utifrån ABs verksamhets behov. Den används för den interna 

administrationen och projekthantering. På Avdelningen använder de modulerna personaladministration, 

leverantörsreskontra och kundreskontra. Affärssystemet används mest för inregistrering, utbetalning, 

rapportering och uppföljning av leverantörsfakturor och betalningar.  

 

Idag har AB en leverantörsportal som är kopplad till huvudsystemet. Kopplingen mellan 

leverantörsportalen och huvudsystemet ger leverantören möjlighet att kunna se t.ex. vilka fakturor som de 

har skickat till AB samt vilka fakturor som är redan betalda.  

 

Den version av affärssystemet som AB använder idag stödjer inte ABs inköpsprocess fullt ut, varför det 

även finns ett inköpssystem. 

5.2 Inköpssystem 

AB har ett avtal med ett inköpssystem. Avtalet omfattar elektronisk upphandling och inköpslösningar för 

AB i Sverige. Inköpssystemet är pionjär inom e-inköp och levererar mätbara resultat till sina kunder. I 

dag använder AB orderverktyget och förfrågningsverktyg. I inköpssystemet finns det ramavtals 

leverantörer upplagda där det går att se leverantörers kataloger. Katalogen visar leverantörers utbud av 

varor och tjänster. Utifrån katalogen kan beställaren beställa varor och tjänste. 

 

Förfrågningar och inköpsorder skickas elektroniskt till leverantörer.  När leverantören får en elektronisk 

förfråga från inköpssystemet finns det i meddelandet en länk till ett webbgränssnitt, där leverantören kan 

granska, hantera och besvara förfrågan. När det skickas en inköpsorder bifogas orderinformation som 

bilaga. I meddelandet finns en ordersvarslänk som leverantören använder för att gå in och bekräfta eller 

avslå ordern. Leverantören har 24 timmar på sig, efter att ha tagit emot inköpsordernr, ge ett ordersvar via 

länken.  

 

När en beställare loggar in i systemet kan han/hon se alla basuppgifter om sig.  När beställaren sedan 

loggar in i inköpssystemet följer dessa uppgifter med. Beställaren väljer projektnummer i inköpssystemet 

vid beställningen som är referensen. På detta sätt kan inte beställaren missa att ange referensen när 

beställningen görs via inköpssystemet. Varje projektnummer är unikt. Med hjälp av sökmotor söker 

beställaren upp produkten i inköpssystemet. Sedan fylls kundkorgen med varor/tjänster och därefter 

skickar ordern till de olika leverantören. Ordern som leverantören har fått innehåller referensen, 

faktureringsadress och ett unikt ordernummer.  När leverantören sedan fakturerar tar dem med 

ordernummer från inköpssystemet på ett specifikt segment i fakturan, och anger referens och beställarens 

namn.  

 

Varje inköpsordernummer från inköpssystemet läses över till husystemet via en integrationsplattform. När 

fakturan kommer från leverantören till Externa IT Partner läses den in till huvudsystemet. Externa IT  
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Partner hämtar inköpsorder från huvudsystem för att kontrollera om orderfakturan matchar varje rad i 

innehållet medinköpsordern. När fakturan kommer till fakturamottagare dagen efter visas matchningen av 

fakturan och inköpsorder i röd eller grön färg i huvudsystemet. Grön matchning innebär att fakturan är 

korrekt och klar för attestering. Röd ordermatchning innebär att inköpsorder inte har matchats med 

fakturan från leverantören och därmed måste kontrolleras av fakturamottagare innan den går vidare till 

attestering.     

 

Figuren nedan visar hur en inköpsorder går till från inköpssystemet till leverantören. Figuren visar även 

de olika steg som kan uppstå efter att inköpsordern är skickad till leverantören.  

 
Figur 4 . Inköpsorder skickad till leverantören via inköpssystem 

Figur 4 visar inköpsordern skickad från inköpssystemet till leverantören. När inköpsordern är skickad 

sätts statusen i inköpssystemet till ”väntar på svar”. I detta exempel har leverantören accepterat ordern 

och därmed visas status” order accepterad”.  
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Figur 5.  Ändringsorder skickad till leverantören via inköpssystem 

 

Figur 5 visar när inköpsorderskickad från inköpssystemet till leverantören, men leverantören har avvisat 

inköpsordern och därmed visas statusen i inköpssystemet ”order avvisad”. När inköpsorder har avvisats 

ändrar beställaren inköpsordern och skickar en ändringsorder till leverantören. Leverantören accepterar i 

sin tur den nya ändringsordern och statusen ändras till ”order accepterad” visas i inköpssystemet.  

 

  

Figur 6. E-post meddelande med bifogad inköpsorder 

Figur 6visar ett e-postmeddelande som kommer till leverantören med en bifogad inköpsorder samt en 

webblänk till en ordersvarsapplikation. 
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. 
Figur 7. Inköpsorder bifogad med meddelandet 

Inköpsordern som är bifogad med meddelandet innehåller orderinformationen: produktnamn, beställd 

volym, önskat leveransdatum, leveransadress etc. 

 

 
Figur 8. Ordersvar 

Här kan leverantören välja att antingen acceptera eller avvisa ordern.  



27 
 

5.3 Andra beställningssätt 

Telefonbeställning 

En beställare befinner inte alltid på kontoret och har därmed inte tillgång till en dator för att göra en 

beställning i inköpssystemet. Eftersom telefonen är alltid tillhands är det mycket enklare att göra en 

telefonbeställning. Risken som finns med telefonbeställning är att viktig information utelämnas till 

leverantören som till exempel referens.  

 

Beställning direkt i butik 

Ibland väljer beställaren att åka ut till leverantören och göra en beställning eftersom beställaren vill se 

varan och känna på kvalitén. Enligt intervju person C är det som att jämföra H & M:s webbshopp med 

den fysiska H & M butiken. På webbshoppen går det att se kläderna endast virtuellt, men i den fysiska 

butiken går det att se och känna på kläderna
1
. En annan orsak till att beställningen sker via telefonen eller 

direkt i butiken hos leverantören beror på att ibland finns inte varan med i katalogregistret i 

inköpssystemet eller att varan är billigare att köpa utanför katalogregistret i inköpssystemet. 

 

Det korrekta sättet att göra en beställning enligt företag AB är via inköpssystemet, detta för att alla 

ordrar ska vara skriftiliga.   

5.4 Ärendehanteringssystem 

Ärendehanteringssystem är ett webbaserat mjukvarusystem och har använts i flera år av Avdelningen på 

AB för att hantera leverantörsärenden. Ett leverantörsärende kan vara krav, inkasso, 

betalningsföreläggande, fakturakopior etc. Ärendehanteringssystemet har många funktioner som gör det 

enkelt för medarbetaren att hantera de olika leverantörsärendena. På Avdelningen brukar det skapas ett 

ärende i ärendehanteringssystem för varje faktura. I ärendehanteringssystemet finns färdiga brevmallar för 

att snabbt kunna skapa och hantera ett ärende. 

 

När det kommer in krav, inkasso, betalningsföreläggande, fakturakopior till Avdelningen hanteras det av 

ABs medarbetare. Medarbetaren börjar med att söka upp fakturan i huvudsystemet. En faktura kan ha 

olika status i huvudsystemet. Beroende på faktura status i huvudsystemet kan fakturan sorteras i olika 

högar. Några exempel följer nedan: 

 

 Fakturan som kravet gäller saknas i huvudsystemet d.v.s. fakturan har inte lästs in i 

huvudsystemet. 

 Fakturan som kravet gäller ligger redo för attestering eller utanordning i huvudsystemet.  

 Fakturan som kravet gäller är reklamerad och spärrad av attesteraren i huvudsystemet.  

 Fakturan som kravet gäller är betalt. 

 Det har inkommit en fakturakopia som saknas i huvudsystemet. 

 

                                                           
1
Intervju person, C (2011) Processutvecklare för delprocessen inköp, företaget AB, intervju 2011-05-25 
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Beroende på vilket status fakturan har i huvudsystemet och i vilken sorteringshög den hamnar i, hanteras 

ärenden olika. Nedan beskrivs hur ett ”saknad faktura i huvudsystemet” hanteras i 

ärendehanteringssystem.  

 

Fakturan som kravet gäller har inkommit från leverantören och har sökts men inte hittats i huvudsystemet 

d.v.s. fakturan är inte registrerad i huvudsystemet och därmed saknas. När en faktura inte är registrerad i 

huvudsystemet måste kravet bestridas och en fakturakopia begäras av leverantören. Innan ett ärende 

skapas för den saknade fakturan kontrollers det i ärendehanteringssystemet om det tidigare har skapats ett 

ärende för den saknade fakturan. Om det har skapats ett ärende tidigare på denna faktura görs en 

uppföljning om varför inte fakturan har registrerat i huvudsystemet. Om det inte finns något ärende 

skapad tidigare i ärendehanteringssystem, skapas ett nytt ärende.  

 

På följande sätt skapas ett ärende i ärendehanteringssystemet: 

 

1. Medarbetaren skannar kravet till ärendehanteringssystemets gemensamma inkorg. 

2. Kravet har skannat till ärendehanteringssystemet och ett ärende har skapats med ett unikt 

nummer. I ärendet finns det skannade kravet bifogad.  

 

I varje ärende finns det ett antal flikar, under varje flik fylls den information som är nödvändig. Flikarna 

innehåller bland annat ärendeinformation, leverantörsinformation, bifogade filer, kontakt information etc. 

Informationen måste matas in manuellt av den som skapar ärendet. Denna typ information tas från kravet 

som inkommit till Avdelningen 

 

3. Ärendet öppnas och döps med en titel som består av leverantörs namn + faktura 

4. Status väljs. Statusen bestämmer brevmallen som kan vara öppet, stängt, faktura saknas, faktura 

reklamerad, faktura hos attest/utanordnare etc. 

5. Sedan kategoriseras ärendet beroende på vad det är för ärende. Kategorier väljs under fliken som 

heter ”ärendet information”. Kategorierna används för att filtrera och följa upp ett ärende som i 

finns i processen. 

6. För saknad faktura väljs kategorier enligt nedan lista: 

Huvudkategori: Krav 

Subkategori: Saknas 

Produkt: Brev till leverantör. 

7. Leverantörsinformation fylls i t.ex. organisationsnummer, leverantörsnamn, adress, 

fakturanummer, fakturabelopp, fakturadatum etc. 

8. Kontakt information om medarbetaren som skapat ärendet fylls i samt en e-postadress som 

ärendet skall skickas till. 

 

När den nödvändiga informationen har matats in i ärende under respektive flik, väljs automatiskt en 

brevmall. Brevmallen väljs utifrån statusen som har valts i ärendet tidigare. Brevmallen plockar 

automatisk information från ärendet under respektive flik. 

Ärendet skickas till den e-postadressen som har angetts tidigare genom att bocka i  

”Contact” och därefter spara. Om inte Contact är ikryssad skickas inte brevet till den angivna e-

postadressen. När ärendet har sparats har e-posten skickats iväg till leverantören och ärendet finns i 



29 
 

ärendehanteringssystem för uppföljning. Det finns även möjlighet att skicka 

samma e-post till flera mottagaresamtidigt genom att skriva in deras e-

postadresser i ”CC”. 

         

 

 

 
 
Figur 9. Visar Contact & CC 

 

Hittills har det beskrivits hur ett ärende skickas via e-post, men det finns möjlighet att även skicka ärendet 

via posten också. Proceduren är samma som e-post men det väljs inte Contact eller CC. Istället skrivs 

brevmall ut genom att ta upp ”Select Report Format” efter att ha sparat ärendet.   

Figur10. Visar mallar som kan väljas 

 

När brevet skickas via e-post hämtas leverantörs e-postadress från en Excel-ark eller från 

kravet/fakturakopian som har inkommit via e-post. I Excel-arket finns det information om leverantören 

som hämtats från leverantörsportalen som skickar sina fakturor via webbportalen. Leverantörer har 

tidigare registrerat sig och skickar webbfakturor till AB. Om leverantörer ändrar sina uppgifter, eller en 

ny leverantör registrerar sig i webbportalen sker det en uppdatering. Varje vecka skickas uppgifter om 

leverantörer till Avdelningen som uppdaterar Excel-arket. 
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6. Nulägesanalys av AB 
 

Kapitlet nulägesbeskrivning redogör ABs fakturastatistik från år 2010 och 2011. Kapitlet redogör också 

ABs befintliga processkartläggning av leverantörsreskontra och dess subprocesser med språket BPMN. 

Dock har endast de relevanta subprocesserna berörts för att kunna förstå problematiken kring 

fakturahanteringen. Nulägesbeskrivningen skall även ge en förståelse för hur ABs processer är kartlagda 

i dag. 

6.1 Faktura statistik från Jan-juni under år 2010 och 2011 

 

 

Diagram 1. Antal inkommande fakturor. 

I diagrammet ovan kan man se att fakturavolym har ökat med ungefär 10 % år 2011 jämfört med år 2010. 

 

 

 

2010 2011

Ökad antal fakturor

Inkommande fakturor
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Diagram 2. Antal inkommande betalningsföreläggande. 

Från januari till juni månaden under år 2011, hade ABs betalningsföreläggande ökat med 20 % jämfört 

med samma period året innan.  

 

 

Diagram 3. Antal dementerade betalningsföreläggande 
 

Ungefär 20 % fakturor blev dementerade utav det totala antalet betalningsföreläggande år 2010, 

respektive år 2011. 

Med dementering menas det att betalningsföreläggandet återkallas av leverantören från KFM, eftersom 

felet har uppstått på leverantörssidan och därmed inte fått betald för fakturan. När betalningsföreläggandet 

dementeras får företaget inte anmärkning från KFM. 

2010 2011

Ökand antal BF

Antal BF

2010 2011

Antal dementerade 

Antal BF
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6.2 Processkartor 

Nedan visas processkartor över företaget ABs processer. Processer visar nuläget av hur AB hanterar 

leverantörsfakturor, krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande.  

6.2.1 Översiktlig processkarta av leverantörsfakturahantering. 
Processen startar med att det uppstår ett behov av ett inköp som mynnar ut i en faktura. Sedan går 

fakturan genom ett antal aktiviteter tills den slutligen blir betald.  
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Figur 11. Leverantörsfakturahantering 

Beskrivning av leverantörsfakturahantering 

Nedan finns beskrivning för varje aktivitet som finns i leverantörsfakturaprocess (se Figur 11.). 

Roll Aktivitet  Beskrivning 

Beställare Beställning Beställare skapar en inköpsorder och skickar 

den till leverantören. För att skapa inköpsordern 

används ett inköpssystem. 

Leverantör Mottar beställning Leverantören tar emot inköpsordern från 

beställaren i form av e-postmeddelande med 

orderinformation som bilaga.  I meddelandet 

ingår även en ordersvarslänk som används för 

att gå in och godkänna eller avslå ordern. 

Leverantören måste senast inom tjugofyra 

timmar efter att ha mottagit ordern ange ett 

ordersvar. 
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Extern IT Partner Mottar faktura Leverantören skickar faktura till företaget ABs 

Extern IT Partner.  

Extern IT Partner Sortera, preparera & skanna 

faktura 

Pappersfaktura sorteras, prepareras och 

skannas. Hanteras i en separat 

subprocess ”Sortera, preparera & skanna 

faktura” 

Extern IT Partner Verifiering av webbfaktura En kontroll av webbfaktura görs för att 

minimera antal fel.  

Extern IT Partner Verifiering av pappers & e-

faktura.  

En kontroll av papper och e-fakturan görs för 

att minimera antal fel. 

Leverantörsreskontra  Uppdelning och hantering av 

faktura 

Fakturorna delas upp efter om det är en 

utländsk eller icke-utländsk faktura.  

Leverantörsreskontra Hantera utländsk faktura  Om det är en utländsk faktura behandlas den 

separat i en annan subprocess ”hantera 

utländsk faktura”. 

Beställare Attestering av faktura  Godkänna ett utbetalningsunderlag om det är 

rätt mängd och beskaffenhet samt rätt pris. 

Inom tio dagar skall en faktura attesteras.  

Om fakturan inte attesteras inom tio dagar 

skickas fakturan vidare till någon annan 

tillämplig person som kan attestera den.  

Beställare Utanordning av faktura  Godkänna konteringen och skicka underlag för 

betalning till betalningsgodkännande.  

Leverantörsreskontra Betalningsgodkännande Fakturan är godkänd för betalning och kommer 

att betalas ut på förfallodagen.  Om fakturan 

redan är förfallen vid betalningsgodkännande 

kommer den att betalas ut samma dag som den 

blir betalningsgodkänd. 

Betalningsgodkännandet sker per faktura, inte 

radvis. d.v.s. hela fakturan måste vara 

utanordnad innan den kan betalas.   

Leverantörsreskontra Skapa betalfil och skicka till 

bank 

Det skapas en fil med alla betalningar som skall 

skickas till banken för utbetalning till samtliga 

leverantörer.  

Bank Bankutbetalning Banken betalar till leverantörerna och skickar 

kvitton på beställda betalningar till LR.  

Leverantörsreskontra Avstämning och bearbetning 

av betald faktura 

Avstämning om fakturorna är korrekt betalda 

görs i huvudsystemet. Kvitton på betalningar 

blir arkiverade.  

Leverantörsreskontra Skapa manuell faktura.  Om fakturan avviker sig rättas den och en ny 

faktura skapas manuellt. Den rättade fakturan 

skickas därefter till subprocess ”skapa betalfil 

och skicka till bank”.  
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6.2.2 Subprocessen sortera, preparera & skanna faktura 
Processen startar med att en pappers eller e-faktura kommer in och läses in i huvudsystemet. Processen 

kan fortsätta med subprocessen ”Verifiera faktura”, ”Administrativ stödprocess för ekonomitjänster”, 

eller avslutas med att fakturan skickas till AB.  
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Figur 12. Subprocess Sortera, preparera & skanna faktura 

Beskrivning av subprocessen sortera, preparera & skanna faktura 

Roll Aktivitet Beskrivning 

Extern IT Partner Sortera faktura  Pappersfaktura tas emot och börjar sorteras. 

Sorteringen sker utifrån faktura: korrekt, 

räntefaktura, har formalia fel, från 

inkassobolaget eller ofullständig en andra gång.  

Extern IT Partner Förbereda inför skanning & 

preparering 

Om fakturan är korrekt förbereds den inför 

skanning och preparering.  

Extern IT Partner Preparera & Skanna  Preparera: En streckkod klistras på första sidan 

av varje faktura. Streckkoden innehåller kund 

kodplus löpnummer, för att vara unik. Sidor utan 

streckkod behandlas som bilagor. Ett skiljeblad 

placeras mellan varje faktura. Om det inte finns 

skiljeblad skannas allting som en enda faktura.  

Skanna: Fakturan skannas som en bild. 

Fakturabilden får namnet från streckkoden. På 

fakturabilden anges skanningsdatum. Om det är 

en fakturakopia som skall skannas, skall det 

framgå tydligt att den ”gäller som original” med 

datum och signatur. Vid omskanning av en 

faktura, prepareras den med en ny streckkod.  
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Extern IT Partner Automatisk tolkning Fakturan tolkas automatiskt. Med automatisk 

tolkning menas det att de skannade fakturorna 

läses in i huvudsystemet, bokförs och finns 

tillgängliga i huvudsystemet. Vissa fakturor 

kompletteras av ABs Avdelning.  

Extern IT Partner Verifiera Verifiering av en faktura innebär kontroll av en 

faktura. För att minimera antal fel, kontrolleras 

den tolkade informationen mot ett 

leverantörsregister, t.ex. namn, adress, bank- 

postgironummer, organisationsnummer och 

moms registreringsnummer. Vid behov rättas 

informationen i databasen.  Pappersfakturan och 

e-fakturan verifieras i en separat subprocess 

”Verifiera faktura”. 

Extern IT Partner Skicka faktura till AB Om det är en räntefaktura, faktura från 

inkassobolag, eller om fakturan är ofullständig 

en andra gång skickas den till AB.  

Extern IT Partner Reklamera Fakturan med formalia fel skickas åter till 

avsändaren med en instruktion om vad som 

behöver kompletteras. För att tydliggöra vad 

som saknas eller är fel på fakturan finns ett 

formulär med rutor att kryssa för det alternativ 

som saknas. Detta behandlas separat hos Extern 

IT Partner. 
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6.2.3 Processkarta av Kravhantering 
Processen början med att det inkommer krav/påminnelse, inkasso, betalningsföreläggandet från 

leverantören eller brev med förbudsmeddelandet från KFM. Dessa tas hand om på Avdelningen som ett 

ärende i AB ärendehanteringssystem. Processen avslutas med början på nya subprocesser. 
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Figur 13. Hantera krav från leverantörer 

Beskrivning av Kravhantering 

Nedan finns beskrivning för varje aktivitet som finns i kravhanteringsprocess (se Figur 13.). 

Roll Aktivitet  Beskrivning 

Avdelning Hantering av post och e-post Avdelning får krav/påminnelse, inkasso, 

betalningsföreläggandet från leverantören eller 

brev med förbudsmeddelandet från KFM. 

Posten sorteras på Avdelningen i olika högar: 

faktura saknas, faktura betald, faktura 

reklamerad och fakturakopior. 
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Avdelning Hantera saknad faktura När en faktura saknas i ABs huvudsystem, 

skapas ett ärende i ärendehanteringssystemet. 

Ett brev skickas till leverantören via e-post från 

ärendehanteringssystem eller post att 

fakturan saknas hos AB. 

Avdelning Hantera fakturakopia Om det är en fakturakopia som har inkommit 

kontrolleras fakturakopia för att se om den 

uppfyller formkrav. Uppfyller fakturakopian 

formkraven stämplas den och skickas till 

externa IT Partner för skanning och ett ärende 

skapas i ärendehanteringssystem. Uppfyller 

inte fakturan formkraven måste den bestridas 

genom att skapa ett ärende i 

ärendehanteringssystemet. Det bestrids genom 

att skicka ett brev till leverantören via e-post 

från ärendehanteringssystemet eller post för att 

få in en faktura som uppfyller formkraven. 

Avdelning Hantera faktura hos Attest/ 

utanordnare 

När en faktura befinner sig hos attest/ 

utanordnare skapas ett ärende i 

ärendehanteringssystem. Det skickas även ut en 

påminnelse e-post från 

ärendehanteringssystemet till attest/ 

utanordnare.  

Avdelning Hantera reklamerad faktura Fakturan har reklamerats tidigare av beställaren 

för att t.ex. leverantören har tagit fel pris för en 

vara. Det skapas ett ärende i 

ärendehanteringssystem och skickas ett brev till 

leverantören via e-post från 

ärendehanteringssystem eller post med bifogad 

reklamationsblankett. I reklamationsblanketten 

anges det orsak till varför fakturan har 

reklamerats och vem som har reklamerat den. 

Det skickas även e-post från 

ärendehanteringssystemet till beställaren som 

har reklamerat fakturan. 

Avdelning Hantera betald faktura När en faktura är betald, skapas ett ärende i 

ärendehanteringssystem. Det skickas även ett 

brev till leverantören via e-post från 

ärendehanteringssystem eller post med bifogat 

underlag om att fakturan är betald. 

Leverantörsreskontra  Hantera leverantörsfaktura Behandlas separat i en annan process ”hantera 

leverantörsfaktura”. 
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7. Lösningsförslag 
 

I detta kapitel redogörs de olika problem som är orsakar krav/betalningspåminnelser som leder till 

betalningsföreläggande. Problemen har identifierats med hjälp av intervjuer med intressenterna samt 

med hjälp av utredning och analys av ABs nulägesprocesskartor. Problemen är indelade i olika avsnitt. 

Efter varje problem avsnitt presenteras ett lösningsförslag till problemen. Två lösningsförslag inleds med 

en kort teoridel som hjälper läsaren att förstå lösningsförslaget bättre.  

7.1 Identifierade problem/orsaker utifrån beställarens perspektiv 

En korrekt beställning skall göras via inköpssystemet, men idag väljer beställaren att göra en beställning 

oftast via telefon eller direkt hos leverantören.  

 

Enligt intervjuperson C är det mycket bekvämt att lyfta upp telefonen och göra en beställning.  

Att beställaren väljer att åka ut direkt till leverantören för att köpa varorna är oftast för att kunna se varan 

och känna på kvalitén ”Det som att jämföra H & M:s webbshop med den fysiska H & M butiken. På 

webbshoppen går det att se kläderna endast virtuellt, men i den fysiska butiken går det att se och känna 

på kläderna.”
2
. Eftersom beställaren inte alltid befinner sig på kontoret finns det inte tillgång till en dator 

för att göra en beställning i inköpssystemet, då telefonen är alltid tillhands är det mycket enklare att göra 

en telefonbeställning. Enligt intervju person C är användning av inköpssystemet ett rekommenderat 

arbetssätt men inte ett måste. När en beställning inte görs i inköpssystemet brukar oftast viktig 

information utelämnas gällande faktureringen. Informationen kanske inte är viktig att ta upp vid 

beställning men kan spela en stor roll vid betalning.  

 

Den vanligaste orsaken till att det kommer krav/betalningspåminnelser som leder till 

betalningsföreläggande är att fakturan innehåller felaktiga uppgifter eller saknar viktigt innehåll t.ex. 

referens. Om fakturan innehåller felaktiga uppgifter kommer inte fakturan skannas och tolkas vidare till 

huvudsystemet.  

 

Som det har nämnts tidigare är det mycket viktigt att rätt referens finns med på fakturan. Enligt intervju 

person B kan inte fakturan sakna eller innehålla fel referens om beställaren använder sig av 

inköpssystemet vid beställning. När en beställare loggar in i inköpssystemet finns det alla basuppgifter 

om den anställde, när medarbetaren sedan loggar in i inköpssystemet följer dessa uppgifter med. För att 

dessa uppgifter skall gå vidare med beställning måste beställaren välja ett projektnummer.  

 

 

                                                           
2
Intervju person, C (2011) Processutvecklare för delprocessen inköp, företaget AB, intervju 2011-05-25 
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Ovanstående problem/orsaker kan sammanfattas:  

 Viktig information utelämnas vid telefonbeställning. 

 I inköpssystemet går det inte att se kvalitén och känna på varan.  

 Katalogregistret i inköpssystemet innehåller inte alltid dem varor som beställaren vill beställa.  

 Varor köps utanför katalogregistret för att det är billigare enligt beställarens tycke. 

7.1.1 Lösningsförslag handdator/ Personal Digital Assistant 
Personal Digital Assistant (PDA) 

PDA är en förkortning för det engelska ordet Personal Digital Assistants och kallas oftast på svenska för 

handdator. Ett annat ord för PDA är också EDA som står för Enterprise Digital Assistants. En handdator 

är en typ av mobila enheter som vanligtvis används för att hantera mobilinformation. Handdator skall 

hållas i handen och det skall gå att skriva, peka och/eller klicka på den. För en person som är i rörelse och 

i behov utav en dator kan en PDA komma till nytta. Med hjälp av PDA går det att få rätt information på 

rätt plats vid rätt tillfälle. Det finns olika sorters handdatorer, de handdatorer som skulle passa bra inom 

ett företag benämns informellt som ”ruggade” (från engelska rugged). Ruggade produkter har en hög 

tålighet, hållbarhet och klarar fall på hög höjd. De kan anpassas för att klara av olika krävande miljöer 

som kyla, värme eller väta. Leverantörer av ruggade produkter garanterar också ofta att produkten skall 

finnas kvar på marknaden i ett antal år samt service i fem år efter inköp vilket säkrar en livslängd på 

kundens investering.  

 

PDA Operativsystem (OS) 

Operativsystemet (OS) är den viktigaste mjukvaran på en handdator, den kontrollerar alla program och 

dokument. Det fungerar på samma sätt som OS på en dator som Windows XP och Mac OS, men speciellt 

utformad för handdatorer. Det finns två vanliga operativsystem i handdatorer, Palm och Pocket PC 

(Windows Mobile). Varje OS arbetar med olika mjukvaruprogram, även om många filer (t.ex. dokument 

och bilder) är kompatibla med båda mjukvaruprogrammen är inte mjukvaruprogram kompatibla med båda 

OS. Windows Mobile (Pocket PC) är nu den vanligaste OS i nya handdatorer. 

 

Processor och minne 

Processorn och minnet av en handdator påverkar hur snabbt den fungerar, och även hur många program 

som kan installeras och köras på den. Processorn är hjärnan i en handdator, ju snabbare den är desto mer 

komplexa program kan köras på den, men bättre processer ökar priset av handdator och minska 

batteritiden. Random Acess Memory (RAM) påverkar hur många program som går att användas. Med 

mer minne finns det utrymme att lagra många program och filer.  

 

Handdator vid beställning 

Lösningsförslag är en handdator. Beställaren på projektet skall ha med sig en handdator när den befinner 

sig utanför kontoret. Handdator fungerar både som en telefon och som en minidator där det finns tillgång 

till inköpssystemet. Inköpssystemet och handdator skall integreras via en integrationsplattform. När 

beställaren befinner sig utanför kontoret har den tillgång till trådlösa nätverk och fortfarande tillgång till 

inköpssystemet, vilket möjliggör att göra en beställning när det uppstår behov. På detta sätt kan 

beställaren göra en beställning var som helst, helt oberoende av plats. 

En handdator löser också problemet med att beställaren inte behöver känna sig bunden till sitt kontor och 

tvungen till att göra beställningar via en dator.  
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7.2 Identifierade problem/orsaker utifrån attest, utanordning och betalningsgodkännande 

perspektiv 

Det har redan framgått av rapporten att en faktura måste genomgå attest, utanordning och 

betalningsgodkännande, för att leverantören skall kunna få betalt för sin faktura. Det har också framgått 

av rapporten att en faktura kan ligga i attest, utanordning och betalningsgodkännande faser i max tio 

dagar per fas, totalt trettio dagar. Om attesteraren inte attesterar inom tio dagar går fakturan automatiskt 

till nästa attesterare. Om nästa attesterare godkänner fakturan på dag tio från att den fick fakturan har 

tjugo dagar redan förbrukats utav trettio, därmed är det tio dagar kvar för utanordning och 

betalningsgodkännande. Förbrukar utanordningen också maxtiden kommer fakturan inte bli betald i tid. 

 

En annan orsak till att fakturan får krav/betalningspåminnelser som sedan kan hamna i 

betalningsförelägganden är att leverantören skickar fakturan utan underlag. Utan underlag blir det svårt att 

betala fakturan eftersom det inte går att se vad pengarna har använts till. Fakturamottagaren vill att 

fakturan skall komma tillsammans med underlaget för att underlätta utanordningen.  

Idag när beställaren tar emot leveransen brukar det medfölja en följesedel som förvaras i en pärm för 

senare kontroll mot fakturan vid attestering. Följesedeln måste bifogas som underlag till fakturan redan 

vid faktureringen om det inte framgår av fakturan vad som avses. Tyvärr, bifogar inte leverantören alltid 

följesedeln till fakturan när det inte avses vad som har köpts. Ibland kan attesteraren/beställaren kontakta 

leverantören och be dem skicka följesedeln tillsammans med fakturan återigen till Extern IT Partner för 

skanning. Ibland kan attesteraren/beställaren skanna själv följesedeln och bifoga den till fakturan som 

ligger i huvudsystemet. Denna procedur upplevs tidskrävande.  

 

Ovanstående orsakerna kan sammanfattas: 

 Personer som är inblandade i attest, utanordning och betalningsgodkännande godkänner inte en 

faktura i tid, då det inte ligger som deras högsta prioritering. 

 Leverantörer skickar fakturor utan underlag som gör det svårt att utanordna fakturan i tid. 
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7.2.1 Lösningsförslag utanordning före attest 
När det uppstår ett inköpsbehov skall beställaren/attesteraren skapa en inköpsorder i inköpssystemet via 

en stationär eller handdator och skicka en kopia av det via e-post till utanordnare. Utanordnaren svarar på 

inköpsorder med ett svar som kan antingen vara godkänt eller avvisat. Attesteraren tar emot 

inköpsordersvar, om svaret godkänt skickas inköpsorder vidare till leverantören via inköpssystemet. När 

fakturan på inköpsorder kommer till huvudsystemet senare behandlas den som det görs idag d.v.s. att 

fakturan matchas med inköpsordern och blir därmed klar för attestering. Lösningsförslaget är alltså att 

utanordningsfasen skall komma innan attesteringsfasen.  

Detta kan illustreras med hjälp av processkartan nedan. 

 

 
 

14. Nya aktiviteter för attest & utanordning 

 

Beskrivning av nya aktiviteter för attest & utanordning 

Roll Aktivitet  Beskrivning 

Attesterare Skapa inköpsorder Attesteraren skapar en inköpsorder i 

inköpssystemet. 

Attesterare Skicka inköpsorder Attesteraren kopierar inköpsorder och skickar 

den till utanordnaren.   

Utanordnare Ta emot inköpsorder Utanordnaren tar emot inköpsordern och 

granskar ordern.  

Utanordnare Återsänd inköpsorder Utanordnaren sänder tillbaka inköpsorder med 

ett svar till attesteraren.  

Attesterare Ta emot inköpsordersvar Attesteraren tar emot inköpsordersvar från 

utanordnaren och kontrollerar om inköpsorder 

kan skickas till leverantören.  
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Attesterare Skicka inköpsorder till 

leverantören 

Om utanordnaren har godkänt inköpsordern 

skickas ordern till leverantören. Om 

utanordnaren har avvisat inköpsordern skickas 

inte ordern till leverantören. Eventuellt kan 

attesteraren skapa en ny inköpsorder.  
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7.2.2 Hantering av underlag och attestering via handdator 
Med en handdator till hands kan attesteraren/beställaren ta bild på följesedeln som kommer tillsammans 

med leverans. På detta sätt behövs det inte spara följesedeln i en pärm som det görs i dag. Bilden som tas 

av handdator sparas i handdatorn som senare kan bifogas till fakturan som ligger i 

attesterarens/beställarens huvudsystem.  

Figuren nedan visar hur lösningsförslag 7.1 & 7.2 fungerar tillsammans. Inköpssystemet och 

huvudsystemet kommer fortfarande vara integrerade med varandra som idag. Det som kommer bli nytt är 

att en beställare/attesterare kan beställa via inköpssystemet med handdatorn. Handdatorn skall integreras 

med inköpssystemet för att kunna skapa en inköpsorder och skicka till leverantören. Handdator skall även 

vara integrerad med huvudsystemet för att en beställare/attesterare skall kunna bifoga följesedlar till en 

faktura samt attestera fakturor.  

Faktura

Huvudsystem

Inköpssystem

Inköpsorder

Integration

2

3

5

Integration

Inköpsorder

1 
Godkänt/avvisat

4

BESTÄLLARE

LEVERANTÖR

 

Figur 15. Översiktligbild av lösningsförslagen 7.1 & 7.2 

Beskrivning av figuren:  

1. Inköpsorder skapas i handdator (PDA) via inköpssystemet och skickas till utanordnaren. När det 

har skapats en inköpsorder via inköpssystemet blir inköpsordernummer tillgänglig i 

huvudsystemet via integrations plattform som finns idag mellan dessa två system. 

2. Utanordnaren godkänner eller avvisar beställningen. Om utanordnaren godkänner utförs punkt (3-

5). 

3. Utanordnaren har godkänt inköpsorder. Beställaren/attesteraren skickar inköpsorder vidare till 

leverantören.  

4. Leverantören skickar fakturan till Extern IT Partner. Sedan matchas inköpsordernummer på 

fakturan mot inköpsordernummer i huvudsystemet. Därefter blir fakturan tillgänglig i 

huvudsystemet för fakturamottagaren.  

5. Beställaren/attesteraren kan ta upp fakturan i handdator för attestering.  



44 
 

7.3 Identifierade problem/orsaker utifrån kravhanteringsgrupp perspektiv 

När det kommer ett krav skapar medarbetare ett ärende i ärendehanteringssystem och skickar det via e-

post eller post till leverantören. Hur ett ärende skapas är beskrivet i kapitlet 5 avsnitt 5.3. Som tidigare 

nämnt i rapporten skickas ärendet i form av brev till leverantören. När brevet skickas via e-post hämtas 

leverantörs e-postadress från kravet/fakturakopian som har inkommit via post eller hämtats från en Excel-

ark. När e-postadressen hämtas från kravet/fakturakopian knappar medarbetaren in manuellt e-

postadressen i fältet e-post. Om medarbetaren har felstavat e-post adressen visar inte 

ärendehanteringssystem ett felmeddelande till medarbetaren för att informera att e-postmeddelandet inte 

har gått att leverera till leverantören. Om medarbetaren hämtar e-postadressen från Excel-arken kan de 

kopiera in e-postadressen i fältet e-post och därmed finns det mindre risk till felstavning. Problemet med 

Excel-arken kan vara att e-postadresser kan vara inaktiva i Excel-arken d.v.s. e-postadresser är inte giltiga 

längre t.ex. personen hos leverantören har slutat att arbeta där. Anger medarbetaren en inaktiv e-

postadress visas det inte heller att e-postmeddelande inte har gått att leverera till leverantören. 

Medarbetarna tror då att e-postmeddelandet har levererats till leverantören, när det egentligen inte har 

gjort det. Under tiden som det väntas ett svar från leverantören skickas antingen krav från leverantören 

eller att leverantören skickar vidare kravet till inkassobolaget, eftersom leverantören aldrig fick e-

postmeddelandet från medarbetaren på Avdelningen.   

Vi testade att skicka ett e-postmeddelande från ärendehanteringssystem till en inaktiv och en felstavad e-

postadress. Vi testade att skicka e-postmeddelandet till e-postadress sarah.khokhar@polarnopyret.se som 

är inaktiv idag. Vi testade även att skicka e-postadress till ravin.salim@kth som saknade (.se) i slutet. E-

postmeddelandet kom varken fram till Sarah eller Ravin. 

 

Nedan visas historik på skickade e-postmeddelanden till personerna, i detta fall till 

sarah.khokhar@porlarnopyret.se och ravin.salim@kth. 

 

 
 

Figur 16. Historik ärendehanteringssystem 

Andra problem som har identifierats med ärendehanteringssystem är att det skapas flera ärenden för 

samma faktura.  Detta komplicerar uppföljningen av fakturan, det blir svårt att få en överskådlig bild av 

vilka ärenden som skall följas upp.  I dag kontrollerar medarbetarna om det redan har skapats ett ärende 

för fakturan innan de skapar ett nytt ärende. Sökningen är baserad på titel som innehåller både 

leverantörers namn och fakturanummer. Eftersom det skrivs manuellt kan det leda till att medarbetarna 

har skrivit in fel leverantörsnamn eller fakturanummer. På så sätt kommer systemet inte hitta ärendet och 

medarbetarna skapar nya ärenden för fakturan, när det redan finns ett ärende för det. 

Det har nämnts tidigare att i ärendehanteringssystemet finns det brevmallar som kan användas för att 

hantera leverantörsärenden.  Brevmallen plockar automatisk information från ärendets flikar. 

Dock finns det inte mallar till alla ärendetyper i ärendehanteringssystem, t.ex. mall för reklamation av en 

fakturakopia med formalia fel. I sådana fall brukar medarbetaren ta fram mallar och viss information 

matas in manuellt, som sedan skrivs ut då brevet skickas via post eller bifogas brevet till 

mailto:sarah.khokhar@polarnopyret.se
mailto:ravin.salim@kth
mailto:sarah.khokhar@porlarnopyret.se
mailto:ravin.salim@kth
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ärendehanteringssystem då det skickas via e-post. Detta är både tidskrävande och upplevs väldigt jobbigt 

av medarbetarna. 

 

Ovanstående problem/orsaker kan sammanfattas:  

 Ärendehanteringssystemvisar inget felmeddelande vid felstavat eller inaktiv e-postadress. 

 Det finns inte brevmallar för alla ärendetyper i ärendehanteringssystemet. 

7.3.1 Lösningsförslag Mailer-Daemon 
E-postserver 

En e-postserver, även kallad mailserver, är en server som hanterar e-post. En e-postserver kan dels ta 

emot e-post från klientdatorer och skicka dem vidare till andra e-postservrar, och dels skicka e-post som 

andra e-postservrar skickat till den vidare till klientdatorer.  Klientdator kallas den datorn som e-

postmeddelanden kan läsas på, t.ex. hemdator eller kontorsdator. Även smarttelefon (Smartphone) med e-

postmöjligheter kan fungera som en klientdator. När det skickas ett e-postmeddelande, transporteras det 

över internet eller det interna nätverket för att slutligen landa i en brevlåda. I praktiken innebär detta att 

brevet lagras i e-postservern i det lokala nätverket eller hos en internetoperatör. 

 

När det skickas en e-postmeddelandet från ett e-postprogram, tar programmet kontakt med en e-

postserver som brukar kallas för en Simple Mail Transfer Protocol (SMTP- server) för sin 

kommunikation. Ett e-postprogram är det programmet som används för att läsa, skriva och skicka e-post. 

SMTP-servern tar emot e-postmeddelandet från e-postprogrammet och skickar den till destinationen via 

internet. SMTP är ett protokoll som har använts i många år för att skicka e-post över internet. 

   

När en e-post laddas till e-postprogrammet tar programmet kontakt med en annan e-postserver på internet 

som POP3-server (Post Office Protocol) version 3 för sin kommunikation. POP3 används för att 

transporteras e-post mellan e-postservern och mottagarens dator. Det finns ytterligare ett annat protokoll 

som används för att transporteras e-post mellan e-postservern och mottagarens dator som kallas för 

Internet Message Access Protocol (IMAP4) version 4. 

 

Figur 17. E-post server 
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Mailer-Daemon i ärendehanteringssystem 

I dagsläge stödjer inte ärendehanteringssystemets postserver funktionen som kan meddela avsändaren när 

en e-postadress är felstavat eller inaktiv vid utskick av ett e-postmeddelande till leverantören.  

Detta kan lösas genom att ärendehanteringssystemets postserver får ”Mailer-Daemon” eller ett "Mail 

Delivery System" implementerad. På så sätt kan avsändare få ett meddelande där han/hon ser att e-

postmeddelandet inte har kommit fram till sin destination. 

En Malier-Daemon är ett administrationsprogram eller process som ligger i en e-postserver och hanterar 

inkommande och utgående e-post. Varje gång det skickas ett e-postmeddelande till en e-postadress, 

kontrolleras om e-postadressens destination är känd och giltigt i e-postservern. Om e-postadressen är 

inaktiv eller ogiltig skickas automatiskt ett e-postmeddelande tillbaka till avsändaren och meddelar att e-

postadressen eller destinationen är inaktiv eller ogiltig. 

Det automatiska e-postmeddelandet som skickas tillbaka till avsändaren består oftast av två delar. Den 

första delen innehåller orsak till varför e-postmeddelandet inte kunde skickas till destinationen. Den andra 

delen innehåller det ursprungliga e-postmeddelandet. 

Det automatiska e-postmeddelandet kan det se ut som nedan. 

Figur18. E-postmeddelandet har skickats till en inaktiv e-postadress 
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Nedan beskrivs hur Mailer-Daemon programmet fungerar mer detaljerad: 

 

1. E-postprogrammet skickar ett e-postmeddelande över internet genom Internet Service 

Povider (ISP), som tar kontakt med en e-postserver och meddelar sin ISP e-postservern att det 

kommer att ett e-postmeddelande som skall skickas till t.ex. 

sarah.khokhar@porlarnopyret.se 

2. Mailer-Daemon bekräftar att den skall ta hand om e-postmeddelandet. 

3. Mailer-Daemon kontrollerat att porlarnopyret.se e-postservern existerar genom att ropa på 

den och få ett svar på sitt anrop. 

4. porlarnopyret.se bekräftar att den existerar genom att svara på anropen från Mailer-Daemon. 

5. Mailer-Daemon meddelar i sin tur att den har ett e-postmeddelande till 

sarah.khokhar@porlarnopyret.se, och frågar om den e-postadressen existerar och är giltig. 

6. porlarnopyret.se svarar till Mailer-Daemon antingen ja eller nej. 

7. Om svaret är ja skickas e-posten vidare, om svaret är nej skickas ett svar tillbaks till 

avsändare med orsak och det ursprungliga e-postmeddelandet. 

8. Svaret från Mailer-Daemon på e-postserver till avsändaren laddas ned till e-postprogrammet 

via POP3. 

 

Ärendehanteringssystem sökfunktionen skall utvidgas till andra fält i ärendet och inte enbart titelfältet. 

T.ex. att det skall gå kombinera sökningen med leverantörsnamn, fakturanummer, belopp för att 

kontrollera att ärendet inte har skapats tidigare på kravet/fakturan och därmed undvika att skapa 

dubbletter av ett ärende.  

Det bör dessutom finnas mallar till alla typer av ärenden och de skall ha samma format och struktur så att 

leverantören kan känna igen att ärenden kommer från AB. 

7.4 Identifierade problem/orsaker från processkartorna 

Som det har framgått i processkartan ”Sortera, Preparera & Skanna Faktura” (avsnitt 6.2.2) reklameras en 

faktura med formalia fel hos Extern IT Partner. Reklamationer är inte spårbara för kravhanteringsgruppen 

vilket medför att kravet hanteras som ”saknad”. 

Två händelser kan uppstå efter att Extern IT Partner har reklamerat en faktura:  

 Leverantören har fått reklamationen och korrigerar fakturan och skickar fakturan på nytt till 

Extern IT företaget för skanning. 

 Leverantören har inte fått reklamationen och skickar istället krav på fakturan till Extern IT 

Partner. Externa IT Partner skickar i sin tur vidare kravet till Avdelningen via post för att bli 

behandlad.  

Den första händelsen är det bästa scenariot, då leverantören har korrigerat fakturan och skickat återigen 

den till Extern IT Partner för skanning och blivit därmed tillgänglig i huvudsystemet. I den andra 

händelsen har leverantören inte fått reklamationen och skickat krav på den fakturan som Extern IT Partner 

har reklamerat. Kravet som har kommit från leverantören skickas vidare via post till Avdelningen för att 

behandlas. Medarbetarna på Avdelningen kontrollerar om fakturan som kravet gäller för finns i 

huvudsystemet. Eftersom fakturan aldrig lästes in i huvudsystemet när den blev reklamerad finns inte den 

mailto:sarah.khokhar@porlarnopyret.se
mailto:sarah.khokhar@porlarnopyret.se
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i huvudsystemet. På Avdelningen behandlas kravet som ”saknad faktura i systemet” när fakturan 

egentligen har skickats in till Extern IT Partner tidigare för skanning men blivit reklamerad. Medarbetarna 

har endast information om att fakturan som kravet gäller för saknas i systemet, och har ingen kännedom 

om fakturan har reklamerats eller inte. Eftersom medarbetarna behandlar kravet som ”saknad faktura i 

systemet” kontaktar dem leverantören via post eller e-post och ber leverantören om en fakturakopia.  

Då reklamationen aldrig kom fram till leverantören i andra händelsen, skickar leverantören återigen 

faktura med formalia fel som egentligen har sedan tidigare blivit ”reklamerad” av Extern IT Partner. 

Leverantören kan antingen ha skickat fakturakopian till Extern IT Partner eller direkt till Avdelningen. 

Om leverantören har skickat fakturan till Extern IT Partner, kommer Extern IT Partner se att denna 

faktura innehåller formalia fel en andra gång och har reklamerats tidigare. Eftersom fakturan kommer 

med formalia fel en andra gång skickas den till kravhanteringsgrupp enligt överenskommelse. Fakturan 

skickas med en etikett på för att tydliggöra för kravhanterings grupp att fakturan har reklamerats en gång 

tidigare. Om leverantören skickar fakturakopian till Avdelningen kommer medarbetarna på Avdelningen 

också kontrollera fakturan och reklamera den då den innehåller formalia fel.   

 

Ovanstående orsakerna kan sammanfattas:   

 Reklamerade fakturor är inte spårbara för kravhanteringsgruppen. 

 Kravhanteringsgrupp har ingen kännedom om det har kommit krav på en reklamerad faktura. 

  



49 
 

7.4.1 Lösningsförslag reklamation 
Fakturor som innehåller formalia fel och som skickas till Extern IT Partner för första gången skall inte 

reklameras av Extern IT Partner. Fakturorna skall istället skickas av Extern IT Partner till Avdelningen 

tillsammans med krav som skickas varje dag via post. Extern IT Partner skall skanna fakturan med 

formalia fel exempelvis till sitt skrivbord, och skicka fakturafilen vidare via e-post till 

ärendehanteringssystemets inkorg. Fakturafilen skall döpas till ”Reklamera faktura med formalia fel”. 

Filen skall innehålla max fem bifogade fakturor. Sedan kan Avdelningen sköta reklamerade fakturor 

internt. 

Aktiviteten ”Reklamera faktura med formalia fel” kan läggas in som en extra gren från subprocessen 

”hantering av post och mail” i subprocessen ”hantera krav från leverantörer”. Den nya aktiviteten visas 

med grön färg på figuren nedan. 

++

 Hanterig av post 

och mail

 Hanterig av post 

och mail
X

++

Hantera betald 

faktura

Hantera betald 

faktura

++

 Hantera 

fakturakopia

 Hantera 

fakturakopia

++

Hantera faktura 

hos Atesst/

utanordnare

Hantera faktura 

hos Atesst/

utanordnare

++

Hantera 

reklamerad 

faktura från attest/

utanordnare

Hantera 

reklamerad 

faktura från attest/

utanordnare

++

Hantera 

leverantörsfaktura

Hantera 

leverantörsfaktura

Fakturakopia

 inkommer

Faktura hos 

attest/utanordnare

Faktura 

Reklamerad av

 attest/utanordnare

X

A
v

d
e

ln
in

g

Brev med 

förbud-

meddelande

Inkommer

Betlaningsförel

äggandet 

inkommer

Krav
Inkasso  via 

post/mail

Faktura

 saknas

++

Hantera saknad 

faktura

Hantera saknad 

faktura

E
x

te
rn

 I
T

 P
a

rt
n

e
r

L
R

A
B

++

Reklametra 

faktura med 

formaliafel

Reklametra 

faktura med 

formaliafel

Fakturakopia

 inkommer

 
Figur 19. Processkartan "hantera krav från leverantörer" med den nya aktiviteten. 
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Lösningsförslaget kommer också innebära att reklamationsprocessen hos Extern IT Partner kommer att 

ersättas med nya aktiviteter d.v.s. skanna fakturor med formalia fel och skicka via e-post till 

ärendehanteringssystem gemensam e-postadress. Lösningsförslaget visas med hjälp av en processkarta 

nedan och beskrivs i processbeskrivningen.  
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Figur 20. Processkartan "Sortera, preparera & Skanna faktura" med de nya aktiviteterna. 

Beskrivning till de nya aktiviteterna 

Roll Aktivitet Beskrivning 

Extern IT partner Skanna Skanna fakturor med formalia fel. Skapa sedan 

en mapp på datorn ”reklamera fakturor” och 

spara skannade fakturor med formalia fel i den.  

Extern IT partner Skicka e-post till 

ärendehanteringssystem 

Skicka e-post till ärendehanteringssystemets 

gemensamma e- postadress. Bifoga fem fakturor 

per e-postmeddelande. E-postmeddelandets 

rubrik skall vara ”reklamera faktura med 

formalia fel”. 

Avdelning Reklamera faktura med formalia 

fel 

Avdelningen tar emot e-postmeddelandet i 

ärendehanteringssystemets gemensamma e-

postadress som innehåller fakturor med formalia 

fel. Sedan hanterar medarbetarna i Avdelningen 

fakturor med formalia fel i 

subprocessen ”Reklamera faktura med formalia 

fel”. 
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8. Resultat 
 

I detta kapitel redogörs resultaten med hänsyn till rapportens syfte d.v.s. vad AB skall göra för att 

krav/betalningspåminnelse och betalningsföreläggandet minimeras.  

 

1. Handdator  

 

Vid beställning 

Beställaren väljer andra beställningssätt framför beställning via inköpssystemet, detta leder till att 

viktig information utelämnas till leverantören gällande fakturering. Beställaren på AB skall använda 

sig av en handdator. En handdator är mobilt vilket möjliggör för beställaren att göra en beställning vid 

behov oberoende av plats. Handdator kommer resultera till fler beställningar via inköpssystemet. Fler 

beställningar via inköpssystemet kommer minimera krav/betalningspåminnelser och slutligen 

betalningsföreläggande.  

 

Underlag/följesedel och attestering 

Leverantören bifogar inte alltid underlag/följesedeln till fakturan när det inte avses vad som har köpts. 

Underlag/följesedel skall hanteras med hjälp av en handdator. Attesteraren/beställaren tar bild på 

följesedeln som inkommer tillsammans med leveransen med hjälp av en handdator. Bilden som tas av 

handdator sparas i handdatorn och kan senare bifogas till fakturan som ligger i huvudsystemet. 

 

2. Utanordning före attest 

Personer som är inblandade i attest, utanordning och betalningsgodkännande godkänner inte en 

faktura i tid, då det inte ligger som deras högsta prioritering. En beställning skall godkännas innan 

inköpsförfrågan skickas till leverantören, m.a.o. utanordningsfasen ska komma före attestfasen.  

 

3. Ärendehanteringssystemets e-postserver ska ha Mailer-Daemon programmet 

Om medarbetaren har felstavat e-post adressen visar inte ärendehanteringssystemet ett felmeddelande 

till medarbetaren för att informera att e-postmeddelandet inte har gått att leverera till leverantören. 

Ärendehanteringssystemets e-postserver skall utrustas med ett Mailer-Daemon som meddelar 

medarbetaren när ett e-postmeddelande inte levereras till mottagaren. Därmed minimeras 

krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande.  

 

4. Reklamationsprocess internt  

Reklamationsprocessen skall hanteras internt inom AB. När en faktura med formalia fel skickas till 

Extern IT Partner för första gången skall den inte reklameras av Extern IT Partner utan istället skickas 

via e-post till ärendehanteringssystemet. Extern IT Partner skall skanna fakturan med formalia fel och 

spara det på datorn, och sedan skicka den vidare via e-post till ärendehanteringssystemets inkorg. 

Sedan hanteras fakturorna med formalia fel av kravgruppen i Avdelningen. Reklamationsprocess 

internt leder till spårbara fakturor.  
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9. Diskussion och slutsats 
 

Det har identifierats flera orsaker/problem till att AB idag får krav/betalningspåminnelser och 

betalningsföreläggande. I det här kapitlet diskuteras de identifierade orsakernas/problemens samband till 

krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande, och vilka slutsatser som kan dras utifrån det. 

Det diskuteras även hur krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande kan minskas med hjälp 

av lösningsförslagen. Val av metod och inverkan av metoden på resultatet diskuteras också.  

 

De diverse problem/orsaker som har identifierats i kapitlet lösningsförslag har en sammankoppling med 

varandra. Det börjar med att en beställare/attesterare av bekvämlighetsskäl väljer att göra en 

telefonbeställning istället för att göra en beställning i det nuvarande inköpssystemet. Konsekvensen av 

telefonbeställning blir att viktig information utelämnas, t.ex. referens. Att viktig information utelämnas 

kan ha många orsaker t.ex. beställaren/attesteraren glömmer att ange informationen, leverantören hör fel 

och skriver ned fel referens. Projektnummer är det viktigaste i en referens, det räcker med att leverantören 

antecknar fel en siffra av projektnumret och fakturan hamnar inte hos rätt projekt för att bli betald. En 

annan orsak till att beställaren väljer att göra en beställning utanför inköpssystemet är på grund kvalitén. 

Tyvärr, går det inte att känna på kvalitén på materialet som beställs framför en datorskärm, och av denna 

anledning väljer beställaren att åka ut till leverantörens fysiska butik och göra en beställning. Enligt 

intervju person E är det som att jämföra H & M webbshop med den fysiska H & M butiken. På 

webbshoppen går det att se kläderna endast virtuellt, men i den fysiska butiken går det att se och känna på 

kläderna.  

Som det är beskrivet i avsnitt 5.2 innehåller inköpssystemet ett katalogregister. I detta register visas det 

varje leverantörsutbud. Även här innebär det att viktig information utelämnas till leverantören. 

Beställaren/attesteraren har mycket rörliga arbetsuppgifter och måste befinna sig på olika ställen och kan 

inte alltid befinna sig på kontoret för att göra en beställning i inköpssystemet. Beställningen via telefonen 

är att föredra i situationer när beställaren inte befinner sig i kontoret och ett behov av inköp uppstår. Det 

är enklare för beställaren att lyfta upp telefonen från fickan och ringa ett samtal till leverantören.  

 

Vi kan nu konstatera att när det inte görs beställningar via inköpssystemet ökar sannolikheten till att 

viktig information, gällande vad som skall beaktas och finnas med i en faktura utelämnas. Konsekvensen 

av att viktig information utelämnas blir att leverantören skickar en faktura som inte överensstämmer med 

ABs regler och därmed inte kan bli betald. En handdator är bärbar och beställaren kan enkelt ta med sig 

den när han/hon lämnar kontoret eller vill åka ut till leverantören för att känna på kvalitén av materialet. 

Oavsett var beställaren befinner sig kan han/hon göra en beställning med hjälp av en handdator när det 

uppstår ett behov av inköp, på det viset är beställaren oberoende av plats och tid. Handdator kommer att 

bidra till fler beställningar i inköpssystemet som i sin tur kommer minska krav/betalningspåminnelser och 

betalningsföreläggande. Dock kan inte en handdator lösa problemet med om en vara/tjänst saknas i 

katalogregistret. 

 

Om varan/tjänsten är billigare att köpa utanför katalogregistret kommer det att beställas via telefon, som 

tidigare nämnt kan detta resulteras i att viktig information utelämnas. Frågan som kan ställas då är om det 

är lönsamt för AB att beställa en vara/tjänst utanför katalogregistret? Det är inte lönsamt för AB att 

beställa en vara/tjänst utanför katalogregistret. Eftersom AB får lägre pris genom samlade av 

inköpsvolymen d.v.s. om alla projekt köper t.ex. vara av typ x från leverantör y så blir det väldigt många 
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x som AB köper från denna leverantör. Detta innebär möjlighet att förhandla ett bättre pris. Genom att 

köpa via inköpssystemet där det finns ett utvalt sortiment som är godkänt av inköpare med avseende på 

pris, kvalitet och miljö samlas inköpsvolymerna och får ett totalt lägre pris. Medarbetaren kan tycka att 

det är sparsamt att beställa en vara/tjänst utanför inköpssystemet för att leverantören utanför 

inköpssystemet har lägre pris men totalt sett förlorar AB på detta. Att köpa utanför inköpssystemet 

resulterar i att flödet av krav/betalningspåminnelser och betalningsföreläggande ökar vilket är mycket 

kostsamt för företaget. Flöde av krav/betalningspåminnelser kräver dessutom fler resurser på Avdelningen 

vilket är också kostsamt.  

 

När en pappersfaktura kommer till Extern IT Partner kontrolleras dess innehåll. Om viktig information 

utelämnats vid beställningen kan en faktura komma med formalia fel d.v.s. att fakturan innehåller fel 

referens, saknar referens, fel juridisk person har angetts etc. Fakturan med formalia fel reklameras av 

Extern IT Partner och sänds tillbaka till leverantören för korrigering. Två händelser kan inträffa efter 

reklamationen. Den första händelsen är att rätt mottagare på leverantörssidan får den reklamerade 

fakturan, korrigerar fakturan och sänder tillbaka till Extern IT Partner för sortering, preparering och 

scanning. Den andra händelsen är att fel mottagare på leverantörssida mottar den reklamerade fakturan. 

Extern IT Partner skickar reklamationen till den adress som är angivet på leverantörs faktura, vilket 

innebär att reklamationen inte når ekonomiavdelningen som oftast sköter sådant. Eftersom reklamationen 

inte kommer fram till rätt mottagare vet inte leverantören om att fakturan har blivit reklamerad.  

 

När leverantören inte får betalt för sin faktura på förfallodagen skickar leverantören krav till Extern IT 

Partner. Vissa leverantören skickar krav några dagar efter fakturan förfallodatum och vissa dagen därpå, 

det skiljer sig från leverantör till leverantör. När kravet på den reklamerade fakturan kommer till Extern 

IT Partner skickas den i sin tur till ABs kravhantering. Eftersom Avdelningen inte vet att fakturan har 

blivit reklamerad tidigare av Extern IT Partner söks fakturan till kravet i huvudsystemet. Fakturan hittas 

inte i huvudsystemet för att den tidigare blev reklamerad och aldrig inskannad i ABs huvudsystem. 

Kravhanteringsgruppen bestrider kravet och begär om en ursprungsfaktura/fakturakopia från leverantören. 

Leverantören skickar återigen fakturan med formalia fel antingen till Avdelningen eller till Extern IT 

Partner. Skickas ursprungsfakturan/fakturakopian till Avdelningen kontrolleras den och reklameras 

återigen. Skickas ursprungsfakturan/fakturakopian till Extern IT Partner upptäcks det att den har 

reklamerats en gång tidigare och skickas vidare till Avdelningen enligt överenskommelse. När 

ursprungsfakturan/fakturakopian kommer sedan till Avdelningen kontrolleras den och reklameras. En 

faktura kan bli reklamerat flertal gånger, det uppstår en ond cirkel och betalningen blir väldig försenad. 

Betalningen kan bli ännu mer försenad när reklamationen sker från Avdelningen.  

 

När Avdelningen reklamerar fakturan skickas det för de mesta dels ett e-postmeddelande till leverantören 

från ärendehanteringssystemet. På grund av mänskliga misstag kan en medarbetare felstava en e-

postadress och skicka iväg den utan att märka att e-postadressen är felstavat. Systemet visar att 

meddelandet har skickats, men om den verkligen har levererats finns det ingen vetskap om eftersom 

systemet inte talar om det. Skrivs det en felstavad e-postadress säger inte systemet ifrån sig, och 

medarbetaren tror automatiskt att meddelandet har levererats till leverantören. Medarbetaren kan även 

ange en inaktiv e-postadress. Mottagaren från leverantörssida som skall ta emot reklamationen kanske har 

slutat att arbeta där. Avdelningen är då i väntan på att leverantören skall korrigera sin faktura och skicka 

den till dem, medan leverantören är fortfarande i väntan på att få betalt för sin faktura. När leverantören 
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inte får betalt efter att ha skickat krav skickas ett nytt krav och denna gång från inkassobolaget. 

Medarbetarna förstår inte varför det har kommit ett till krav då fakturan har reklamerats och leverantören 

har blivit informerad. Till slut har det dröjt väldigt länge för att få en faktura bli betald vilket har resulterat 

i att AB har fått betalningsföreläggande.  

 

Med lösningsförslaget kommer Avdelningen ha kontroll på vilka fakturor som har reklamerats och 

samma faktura blir inte reklamerad flera gånger. Detta kommer innebära att även om det kommer ett krav 

till Avdelningen kan den hanteras snabbt och på ett smidigt sätt. Dock är det inte säkert att reklamationen 

eller andra e-postmeddelanden kommer fram till leverantören även om det är Avdelningen som 

reklamerar fakturan från början, eftersom ärendehanteringssystemet inte kontrollerar ett felstavad eller 

inaktiv e-postadress. Av denna anledning skall ärendehanteringssystemets e-postserver utrustas med ett 

Mailer-Daemon, som meddelar medarbetaren att e-postmeddelandet har inte levererats till mottagaren. 

Genom att få veta vilka e-postmeddelande som inte kommit fram kan Avdelningen få bättre kontroll över 

vilka e-postmeddelandet som har levererats till leverantören och vilka som inte har levererats. Om ett e-

postmeddelande inte levererats kan medarbetaren kontrollera det. Kontroll kan innebära att kontrollera 

om e-postadressen har stavats rätt. Om medarbetaren har stavat e-postadressen rätt men den har ändå inte 

levererats till leverantören, kan medarbetaren kontakta leverantören för att bekräfta e-postadressen. E-

postadressen kan vara inaktiv om mottagaren från leverantörssidan har slutat arbeta där, medarbetaren kan 

då begära en aktiv e-postadress. 

 

Med Mailer-Daemon lösningsförslaget kommer medarbetaren inte tro att e-postmeddelandet har 

levererats när den egentligen inte har levererats, samt kommer leverantören inte skicka krav två på samma 

faktura till AB. Mailer-Daemon skickar ett automatiskt meddelande på kort tid efter att e-

postmeddelandet har skickats av medarbetaren. När det har kommit ett meddelande från Mailer-Daemon 

kommer medarbetarna åtgärda problemet så att e-postmeddelandet levereras till leverantören. Detta 

innebär att fler e-postmeddelanden från ärendehanteringssystemet kommer komma fram till leverantören, 

och därmed hanteras ärende på rätt sätt och snabbt istället för att leverantören skickar krav efter krav som 

kan leda till inkasso och betalningsföreläggande. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att flödet av krav 

minskas.  

 

En faktura kan ligga i fasen attestering, utanordning och betalningsgodkännande i max tio dagar per fas. 

Vi anser att tio dagar är alldeles för lång tid per fas. Enligt intervju person D som är 

fakturamottagare/attesterare kan en faktura ligga hos henne hur länge som helst d.v.s. längre än tio dagar, 

men om hon inte attesterar fakturan efter tio dagar går fakturan vidare till en annan attesterare. Om nästa 

attesterare utnyttjar max tiden och attesterar på dag tio har tjugo dagar utav trettio redan förbrukats. Sedan 

återstår det endast tio dagar för utanordning och betalningsgodkännande. Om utanordnaren utanordnar en 

faktura senare än dag fem från att den har mottagit fakturan blir fakturan försent betald, och därmed 

skickas det krav från leverantören. Syftet med maxtiden är inte att en attesterare, utanordnare och 

betalningsgodkännare skall utnyttja maxtiden Frågan som kan ställas då är varför utnyttjas maxtiden? 

Eftersom en attesterare har många andra arbetsuppgifter på ett projekt och arbetsuppgifterna kan kräva att 

attesteraren skall närvara på olika ställen, även utanför kontoret prioriteras inte attestering av en faktura 

lika högt.  

Eftersom en attesterare behöver närvara på olika ställen är en handdator bra att ha tillhands. Med en 

handdator kan en attesterare vid leveransmottagning tag fram fakturan och attestera den direkt vid 
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leveransmottagning. Handdatorn kommer att underlätta attesteringen vilket kommer leda till att 

attesteringen sker i tid och fakturan blir betald i tid. När fakturan kommer att bli betald i tid kommer det 

inte att skickas krav/betalningspåminnelser.  

 

Leverantören skickar inte alltid en faktura tillsammans med underlag/följesedeln, vilket försvårar för 

utanordnaren att förstå vad som har beställts.  Om underlag/följesedeln inte är bifogad tillsammans med 

fakturan ber attesteraren leverantören att skicka det. Attesteraren kan själv spara underlaget/följesedeln 

när det kommer tillsammans med leveransen. Sedan kan underlaget/följesedeln bifogas till fakturan för att 

skicka vidare till utanordnaren.  

 

Det är tidskrävande och omständigt att bifoga underlag/följesedeln till fakturan för att utanordnaren skall 

kunna se vad som har beställts. När det är tidskrävande kan attesteraren välja att inte bifoga 

underlaget/följesedeln till fakturan, när fakturan sedan kommer till utanordnaren vägrar han/hon att 

godkänna den och därmed begär ett underlag/följesedeln från attesteraren. Om attesteraren inte har sparat 

underlaget/följesedeln till fakturan måste han/hon begära ett underlag/följesedeln från leverantören. Detta 

kan skapa irritation hos leverantören då underlaget/följesedeln skickades tidigare tillsammans med 

leveransen. Dessutom sparar kanske inte leverantören alla följesedlar. Under tiden underlag/följesedeln 

problemet utreds och försöker och blir löst har betalningsprocessen dröjt vilket leder till att fakturan inte 

betalas ut i rätt tid. Leverantören skickar då ett krav på fakturan som måste hanteras av 

kravhanteringsgrupp.  

 

Vi anser att underlaget/följesedeln inte skall sparas i en pärm, detta kan hanteras på ett mycket bättre sätt 

med lösningsförslaget handdator. Med en handdator kan attesteraren ta bild på underlaget/följesedeln när 

den kommer tillsammans med leveransen. Bilden sparas och bifogas till fakturan och skickas vidare till 

utanordnaren. Den nya lösningen d.v.s. handdator kommer att innebära mer ordning och reda för 

attesterarens del och mindre pappersarbete att sköta. Att ta en bild på underlaget/följesedeln och bifoga 

den till fakturan i en handdator går mycket effektivare till, än att först spara underlaget/följesedeln i en 

pärm och sedan skanna den och bifoga den till fakturan, och därmed kommer inte behöva begära 

underlag/följesedeln från leverantören. Krav/betalningspåminnelser kommer också att minskas.  

 

Om AB går ett steg längre fram och får utanordnarens godkännande på ett inköp innan en beställning 

skickas till leverantören kommer betalningsprocessen gå mycket snabbare och smidigare till, m.a.o. 

utanordningen och attesteringen byter plats med varandra. När en beställare gör en beställning skickar 

han/hon först till utanordnaren för att få godkänt på sin beställning. Genom att byta plats på attestering 

och utanordning kommer AB spara tio dagar på processen som kan utnyttjas på ett bättre sätt. 

 

Alla dessa lösningsförslag kommer att minska krav/betalningspåminnelser vilket är ett väldigt bra början 

till att uppnå nollvisionen i betalningsföreläggande. Eftersom AB är en väldigt stor verksamhet kan det 

fortfarande uppstå problem i fakturahanteringen vilket kan leda till att det kommer 

krav/betalningspåminnelser, men om det sköts på ett rätt och smidigt sätt kommer AB aldrig nå den 

kritiska punkten vilket är inkasso krav och betalningsföreläggande. Med våra lösningsförslag  

 

I dag har AB två separata system d.v.s. inköpssystem och huvudsystem. Som det har nämnts tidigare 

används inköpssystem för att göra beställningar och huvudsystemet för inregistreringar, utbetalningar, 
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rapporteringar och uppföljningar av leverantörsfakturor och betalningar. Frågan som kan ställas här är att 

är det verkligen nödvändigt att ha två separata system? Med ett gemensamt system integreras 

organisationens olika enheter med varandra, i detta fall skulle det vara inköpet och Avdelningen. Ett 

integrerat system kommer leda till bättre kommunikation och samarbete mellan dessa två enheter. I dag 

använder AB två separata system eftersom den version av huvudsystem som de har i dag stödjer inte 

inköp. Om AB väljer att ha huvudsystem som sitt huvudaffärssystem i framtiden finns det nyare versioner 

av huvudsystemet som stödjer inköp, och då behöver de inte ha ett separat inköpssystem.  

 

Av intervjuerna med olika personer har det framgått att mycket energi läggs på att styra leverantörerna 

d.v.s. få leverantören att skicka korrekt referens, få leverantören att skicka e-faktura och inte 

pappersfaktura etc. Istället för att fokusera alltför mycket på leverantörerna borde fokusen ligga på 

företagets arbetssätt och medarbetarna. Vad är det som orsakar att leverantören skickar fel referens? Det 

skall finnas en standardiserad arbetssätt som alla medarbetare skall följa. Mallar och rutinbeskrivningar 

finns men alla medarbetare följer inte dessa. De som har arbetat länge på Avdelningen har skapat sitt eget 

arbetssätt att arbeta och följer inte rutinbeskrivningar som finns. Eftersom rutinbeskrivningar uppdateras 

ständigt finns det stor risk för att medarbetarna gör fel om de inte följer rutinbeskrivningar. Enligt intervju 

person B är kollegorna en stor utmaning. Manualer och rutinbeskrivningar uppdateras ständigt och genom 

att medarbetarna skriver ut dem och har dem vid sina skrivbord ökar också risken till att medarbetarna 

inte följer den senaste uppdateringen av runt beskrivningarna och manualerna vilket medför att 

medarbetarna utför inte sina arbetsuppgifter korrekt.    

 

Vi tycker att val av metod har varit bra. Genom att först analysera ABs leverantörsreskontra processen 

och dess subprocesser förstod vi helheten och vilka intressenter som var involverade i processerna.  Vi 

fastställde vilka intressenterna var med hjälp av intressentanalys. Intervjuerna hjälpte till att förstå 

problematiken från intressenternas perspektiv. När analys och utredning av processkartorna hade gjorts 

och intervjuerna var klara föll alla pusselbitar på plats och vi kunde presentera fyra olika lösningsförslag.  

Mot slutet av examensarbetet upptäckte vi att resultatet skulle förstärkas och lösningsförslagen prioriteras 

om det skulle ha redogjorts hur många krav/betalningspåminnelser kommer för varje identifierad 

problem/orsak. Genom att kunna se vilket/vilka problem/orsak som leder till flest 

krav/betalningspåminnelser skulle det underlätta för företaget AB att prioritera lösningsförslagen. Även 

om detta inte har gjorts har AB valt att gå vidare med två av våra lösningsförslag: reklamationsprocess 

internt och utveckling av ärendehanteringssystemets e-post. 
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Ständiga förbättringar  

AB jobbar i dag med ständiga förbättringar, och borde göra det ännu mer. Enligt Kaizen skall ständiga 

förbättringar vara en del av vardagen och förbättringar skall genomsyra hela företaget. Varje medarbetare 

skall förstå innebörden av sitt arbete och förstå helheten av den processen medarbetaren jobbar inom, på 

detta sätt kan alla medarbetare medverka i ständiga förbättringar. Ständiga små förbättringar varje dag ger 

över tiden stora förbättringar.  

 

Ganska nyligen har ett projekt i Avdelningen avslutats, där projektets syfte var att öka medvetenhet hos 

medarbetarna för den process de arbetar i och dess styrande kriterier och mål. Medarbetarna skulle även 

förstå vilka konsekvenser det kan leda till om dem inte utför sina arbetsuppgifter korrekt. Enligt intervju 

person A är det mycket viktigt att medarbetarna på avdelningen kommer med egna förslag och idéer. Det 

är dem som kan sina arbetsuppgifter bäst och kan med störst sannolikhet upptäcka brister inom det.  När 

en medarbetare arbetar med samma arbetsuppgifter kontinuerligt upptäcker medarbetaren problem och 

förbättringsförslag inom det
3
. 

 

Andra ständiga förbättringar som kan göras är kartläggningen av leverantörsreskontraprocessen och dess 

subprocesser. I dag heter en av aktiviteterna i subprocessen ”sortera, preparera och skanna faktura” för 

”korrigera formalia fel på fakturan”. I den aktiviteten korrigeras inte fakturan utan reklameras och skickas 

till leverantören för korrigering. Aktiviteten borde istället heta ”reklamera faktura & skicka för 

korrigering”. Det är även svårt att se på processkartorna vem som hanterar vad. Genom att använda 

modelleringsspråket BPMN blir det överskådligt att se vem som hanterar vad genom att använda pools. 

Aktiviteten ”formalia fel” finns både hos Extern IT Partner och hos LR men är egentligen olika aktiviteter 

och borde inte ha samma namn eftersom det skapar förvirring hos medarbetarna. Extern IT Partner 

kontrollerar i aktiviteten ”formalia fel” referens, organisationsnummer och rätt juridisk person. LR 

kontrollerar i aktiviteten ”formalia fel” referens, organisationsnummer, rätt juridisk person och flera andra 

formalia på fakturan. Det saknas processbeskrivningar till processkartorna vilket är enligt vår mening 

viktigt att ha för att kunna förstå processkartor och dess aktiviteter bättre. 

 

Kommunikationen mellan de olika enheterna kan också förbättras. I intervju med intervju person C 

framkom det att vissa medarbetare på inköp inte är medvetna om att det finns en webbportal. Detta tyder 

på att det finns mycket utrymme för förbättringar gällande kommunikationen mellan olika enheter, i 

synnerhet mellan inköp och Avdelning.  

 

 

 

 

                                                           
3
Intervju person, A (2011) Verksamhetsutvecklare, företaget AB, Stockholm, intervju 2011-04-28 
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9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Examensarbetet har begränsats till att endast ge lösningsförslag till de olika problem/orsaker som leder att 

fakturor inte betalas i tid, samt begränsa eller minska antalet krav, inkasso och betalningsföreläggande. 

Det kan vara intressant att gör en uppföljning på de lösningsförslagen som AB väljer att satsa på. 

Om AB väljer att satsa på lösningsförslaget handdator behövs det göra en undersökning gällande hur 

handdatorn kan integreras med huvudsystemet och inköpssystem. Även kostnadsförslag behöver tas fram 

av införandet av handdatorer på AB. 

 

Om AB väljer att införa handdatorer kan nästa steg bli att ta fram en applikation som möjliggör att 

beställningar kan göras ännu enklare och snabbare. 

 

Det är också intressant att se vilka andra mobila tjänster förutom handdator finns för att göra beställningar 

mobilt, oberoende av plats och tid på ett enkelt sätt. 

 

Om ett par år är det dags för AB att antingen förlänga kontraktet med huvudaffärssystemet och 

inköpssystem eller välja nya system. Att utvärdera olika affärssystem kan hjälpa till att fatta ett beslut 

gällande vilket system som AB skall använda sig av i framtiden. Skall det bli en nyare version av 

huvudsystemet som stödjer inköpsfunktionen eller kanske ett annat affärssystem. 
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11. Bilagor 

10.1 Begrepp & Förklaringar 

Leverantörsreskontra: Är en förteckning över de fakturor ett företag får från sina leverantörer.  

 

Krav/betalningspåminnelse: Är ett enkelt utformat brev där kunden uppmanas att betala fakturan. 

Kravet brukar vara snällt utformat med en enkel uppmaning att betala. I resten av rapporten kommer krav 

och betalningspåminnelse vara synonymer till varandra.  

 

Inkassokrav/Inkassobrev: Inkassokrav erhålls normalt efter ett antal krav/betalningspåminnelser.  

 

Betalningsgodkännande: När en faktura betalningsgodkänns innebär det att den är godkänd för 

betalning och kommer att betalas ut på förfallodagen. Om fakturan redan är förfallen vid 

betalningsgodkännande kommer den att betalas ut samma dag som den blir betalningsgodkänd. 

 

Betalningskrav: Om företaget har en skuld som företaget inte har betalat kan leverantören ansöka om ett 

betalningsföreläggande hos Kronofogden 

 

Betalningsföreläggande: Innebär att kronofogdemyndigheten sänder ut ett brev till gäldenären. Medger 

gäldenären att kravet är riktigt eller inte svarar inom en angiven tid kan kronofogdemyndigheten utmäta 

skulden om gäldenären inte frivilligt betalar.  

 

Dementera: Företag får en notering i vissa kreditupplysningsregister redan när någon lämnar in en 

ansökan om betalningsföreläggande mot företaget. Om ett företag anser att en uppgift om företaget är fel 

eller missvisande i ett kreditupplysningsregister kan företaget begära rättelse hos 

kreditupplysningsföretaget. Har en ansökan lämnats in av misstag, kan ansökan dementeras. Det görs av 

den som lämnade in ansökan.  

 

Återkalla ärendet: Om kunden betalar leverantörens faktura skall leverantören återkalla sitt ärende 

gällande betalningskrav. 

 

Kontera: Innebär att bokföra en faktura i rätt konto, kostnadsställe och projektnummer.      

 

Attestera: Innebär att godkänna ett utbetalningsunderlag om det är rätt mängd och beskaffenhet samt rätt 

pris.  

 

Utanordna: Innebär att godkänna konteringen och skickar underlaget för betalning. Den som utanordnar 

i företaget AB har utanordningsrätt.  

 

Utläggsräkning: Utläggsräkning är en räkning för ett utlägg. Utlägg kan vara antingen ett eget utlägg 

eller ett utlägg för anställda. Ett eget utlägg innebär att en person på företaget lägger ut privata medel för 

att täcka en arbetsrelaterad kostnad. Ett utlägg för anställda innebär att arbetsgivaren betalar för de 

anställdas privata utgifter.  
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Process: Flöde av aktiviteter med tydligt slutmål och kund. Skär normalt tvärs över flera av företagets 

funktioner (avdelningar). 

 

Processkarta: Grafiskt modell över processer. 

 

Referens: Projekt (5-6 siffror) Aktivitet (1-15 tecken) och Resurs (4 siffror)  

 

SMTP-server: När det skickas en e-postmeddelandet från ett e-postprogram, tar programmet kontakt 

med en e-postserver som brukar kallas för en Simple Mail Transfer Protocol(SMTP- server) för sin 

kommunikation. 
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10.2 Symboler till Business Process Modeling Notation 

BPMN består av ett antal olika objekt med olika egenskaper. Dessa objekt är de som används då ett 

BPMN-diagram designas. De olika objekten är indelade i fem olika huvudkategorier; flödesobjekt, 

dataobjekt, kopplingsobjekt, samlingsbanor och artefakter. Och varje huvud kategori indelas i olika 

underkategorier. Nedan beskrivs de olika huvudkategorier och underkategorierna. 

 

1. Flödesobjekt 

kan delas in i underkategorier 

Händelse: händelseobjektet har formen av en cirkel. Det finns 

tre olika typer av händelser indelande i om händelsen skall 

fångas eller kastas. Den kastande varianten kastar en händelse 

och fortsätter processen medan den fångande fortsätter 

processen först när en händelse fångats. Dessa objekt 

genererar olika händelser såsom meddelanden, fel, och 

signaler i diagrammet.  

Starthändelser: börjar en ny process instans när de fångar en 

händelse.  

Mellanliggande: händelser finns som både kastande och 

fångande. 

Sluthändelser: kastar en händelse i slutet av en process. 

 

Start Mellanliggande Slut
 

 

Aktivitet: En aktivitet har formen av en rektangel med 

rundade hörn. En aktivitet är antingen en arbetsuppgift eller 

en samling flödesobjekt samlade i en process eller 

subprocess. Det finns också olika typer beroende på om de 

exempelvis skall loopas eller vem som skall utföra dem 

exempelvis människa eller maskin. 

 

 

 

 

 

Portar: portar har formen av en diamant och är objekt som 

kontrollerar konvergens och divergens i flödesdiagrammet, dvs. hur 

olika flöden delar på sig och slås ihop. 
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2. Kopplingsobjekt  

Kopplar ihop och visar ordningen för aktiviteter. Det finns olika typer av kopplingsobjekt: 

 

Sekvensflöde: har formen av en pil som sammanlänkar de olika 

flödesobjekten i diagrammet. 

 

Meddelandeflöde: har formen av en streckad pil. Meddelandeflödet 

binder samman flödesobjekt som ligger i olika pooler. Via 

meddelandeflödet kan processerna utbyta information. 

 

Association: har formen av en pil som består av punkter. En 

association generar inte, till skillnad från de två andra 

kopplingsobjekten, ett flöde utan används för att associera ut- och 

ingångsdata, text eller andra objekt till det flödesobjekt den är kopplad till. 

 

3. Dataobjekt          

Är ett dokument som innehåller information om aktiviteter och vad de gör.  

De kan vara enkla eller sammanbuntade.  

 

4. Samlingsobjekt 

Samlingsobjekten samlar de olika flödesobjekten till en 

affärsprocess. Flödesobjekten i poolen kommunicerar via 

sekvensflöden och flödesobjekt i olika pooler kan 

kommunicera via meddelandeflöden  

Pooler: representerar en deltagare i ett samarbete och är 

också en grafisk container för ett antal aktiviteter. 

pooler med banor: är en delmängd av en pool och kan dela 

poolen antingen vertikalt eller horisontellt i hela polens 

längd. Den används för att organisera aktiviteter i poolen. 

 

5. Artefakter 

Består av grupper och textkommentarer. Artefakterna är främst till för att det skall 

bli enklare att förstå diagrammen. Artefakter påverkar inte flödet i diagrammet. 

Med grupper kan man gruppera liknande aktiviteter och textkommentarer är 

kommentarer om man kan koppla till andra objekt i diagrammet för ytterligare 

beskrivningar.  
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10.3 Intervjuer 

Intervju med intervju person A, 2011-04-28 
Bakgrundsinformation om intervju person A.   

Intervjuperson A har arbetat som verksamhetsutvecklare på företag AB i tre och ett halvt år och har nu 

övergått till Business Intelligence. Att jobba som verksamhetsutvecklare har bland annat inneburit att 

delta i olika utvecklingsprojekt. Ganska nyligen har ett internt utvecklingsprojekt avslutats. Projektet 

handlade om att ta fram processkartor över leverantörs och kundreskontra för att kunna ge medarbetarna 

bättre helhetsbild och förståelse för den process de jobbar i. Ofta arbetar medarbetarna med sina 

arbetsuppgifter men förstår inte riktigt helheten.  I dag är processkartorna upphängda i ett mötesrum på 

Avdelningen där alla medarbetarna har möjlighet till att gå och titta på processkartorna. Syftet med 

intervjun är att få en bättre insyn och förståelse för den genomförda processkartläggningen av 

leverantörsreskontra.  

Projekt 

Syftet med projektet är att öka medvetenhet hos medarbetarna för den process de arbetar i och dess 

styrande kriterier och mål. Medarbetarna skall även förstå vilka konsekvenser det kan leda till om dem 

inte utför sina arbetsuppgifter korrekt. Enligt intervjuperson A är det mycket viktigt att medarbetarna på 

avdelningen kommer med egna förslag och idéer. Det är dem som kan sina arbetsuppgifter bäst och kan 

med störst sannolikhet upptäcka brister inom det.  När en medarbetare arbetar med samma arbetsuppgifter 

kontinuerligt upptäcker medarbetaren problem och förbättringsförslag inom det. När en medarbetare 

kommer på ett förbättringsförslag skall den omedelbart anteckna ner det på en lapp för att senare inte 

glömma bort det. På lappen skall det antecknas: problembeskrivning, namn på medarbetaren och datum. 

Sedan skall medarbetaren placera lappen på den processkartan där problemet hör hemma.  

Varje processkarta har en processägare som är ansvarig för processen. Varannan vecka när det är dags för 

processförbättringsmöte tillsammans med gruppen går processägaren igenom dem förbättringsförslag som 

är uppsatta på processkartan. Under mötet sker det en diskussion kring de förbättringsförslag som har 

uppkommit. Förbättringsförslagen kan både vara ett problem eller en idé. För att kunna skilja på vad som 

är ett förslag och vad som är ett problemskall förbättringsförslaget tilldelas en problemrubrik samt en 

problembeskrivning. Under eller efter mötet bestäms det vilka problem som skall genomgå en 

problemanalys. Med problemanalysen menas det att förstå dem bakomliggande faktorer till att problemet 

uppstår “Det är medarbetarna som sitter med problemen, och det är dem som skall komma och berätta 

vad som är problemet. De skall vara insatta, och försöka att kunna lösa problemet när den dyker upp och 

inte springa till chefen hela tiden”. Problemanalysen skall också skapa ett bra underlag för fortsatt arbete 

med att ta fram en lösning alternativt att eskalera problemet. 

Problemanalysen görs med hjälp av en mall. I mallen skall det anges fem orsaker till problemet. 

Problemanalysen skall även belysa vilka konsekvenser problemet innebär för verksamheten och i vilken 

omfattning konsekvenserna uppstår.  Syftet med problemanalysen är att göra rätt från början och lägga 

ner energi på rätt saker. Vissa problem kan inte medarbetarna själva åtgärda, till exempel om systemet 

inte fungerar riktigt som den skall, då är det viktigt att medarbetaren gör en problemanalys och kommer 

fram till att det är IT avdelningen som måste lösa det problemet. Det är också viktigt att kunna se 

mönster, vilka problem är det som uppstår flest antal gånger? Om ett problem skedde en gång på ett år 

och konsekvensen av det blev att medarbetaren jobbade tio minuter extra, är detta inte ett högt prioriterat 
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problem som måste lösas direkt. Alla förbättringsförslag sparas per enhet i en gemensam förändringslogg 

som samtliga berörda parter får ta del av.  

Debiteringsmodell 

Intervjuperson A har varit med och skapat en ny debiteringsmodell för Avdelningen. Debiteringsmodellen 

visar hur mycket olika ekonomitjänster kostar för projekt. Om projektet gör rätt från början, till exempel 

anger rätt referens till leverantören tillkommer inga extra kostnader. Däremot om projektet gör fel dvs. 

referens anges inte och hamnar hos inkasso kan projektet bli ”bestraffad” och bli debiterad av 

Avdelningen.   

Orsak till betalningsföreläggande 

Enligt intervjuperson A är orsaken till att AB får betalningsföreläggande är främst pappersfakturor. 

Fakturadatumet och ankomstdatum är inte samma på en pappersfaktura. När en pappersfaktura tar 2-

3dagar med post att komma till Avdelningen förblir inte fakturadatumet och ankomstdatumet samma.  

Fakturan blir betald 30 dagar från ankomstdatumet och blir därmed minst 2-3 dagar försent betald. En 

annan orsak till betalningsföreläggande är reklamation av en faktura. Projektet har trott att för att göra en 

faktura reklamation räcker det med att skicka en reklamationsblankett till leverantören via e-post. En 

korrekt faktura reklamation är att skicka en reklamationsblankett via e-post samt skriva ut reklamations 

blankett och skicka iväg den via post. Fel uppfattning om faktura reklamationsprocess har resulterat i att 

projektet har trott att leverantören har fått reklamationsblankett när det i själva fallet inte nått fram till 

leverantören. Detta har i sin tur lett till att projektet har vägrat att betala för att de inte har fått in en 

korrekt faktura från leverantören, och slutligen har reklamationsprocess tagit mycket längre tid än 

förväntat och resulterat i krav från inkassobolaget.  
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Intervju med intervju person B, 2011-05-19 
Bakgrundsinformation om intervju person B 

Intervjuperson B är sedan flera år tillbaka ansvarig för implementering av elektroniska leverantörsfakturor 

till företaget AB. Med andra ord arbetar intervjuperson B för att allt fler leverantörer skickar sina fakturor 

elektroniskt. Pappersfaktura är mycket dyrt för miljön, transport och hantering. För sex år sedan anslöt 

AB sin första leverantör för elektronisk fakturering. Syftet med intervjun är att få bättre förståelse för 

elektronisk fakturering.  

Elektronisk faktura hantering (EFH) 

Intervju person B har medverkat i projektet elektronisk faktura hantering. Projektets syfte var att:  

- Få ordning och reda på fakturorna 

- Skapa ett gemensamt arbetssätt för leverantörsfakturorna. 

- Få fakturorna bli sökbara. 

- Betala i tid till leverantörerna. 

Lösningen till detta blev skanning av fakturor vilket medförde att fakturorna blev sökbara i 

huvudaffärssystemet.  En pappersfaktura som kommer in till AB:s Extern IT Partner skannas och tolkas 

och blir därefter tillgänglig i huvudaffärssystemet. Elektroniska fakturor behöver inte gå genom skanning 

och tolkning utan verifieras direkt och blir sedan tillgängliga i huvudaffärssystemet.  

 

Webb portalen  

Webb portalen riktar sig till dem som har mindre fakturavolymer, och dem som vill fakturera snabbt och 

kostnadsfritt. Att använda webb portalen är väldigt enkelt och går smidigt till. Leverantören går in på 

företagets hemsida och anmäler sig, och efter ett par minuter blir leverantören tilldelad användarnamn och 

lösenord och är klar för att skicka fakturor. I portalen går det även att välja vilken bolag som skall 

faktureras.  

Anslutning till en ny e-leverantör 

När inköp beslutar sig för att ha en ny leverantör är intervjuperson B med i upphandlingen, och 

informerar den nya leverantören om e-faktura, och lämnar sina kontaktuppgifter. Sedan fortsätter inköp 

och leverantören vidare med upphandlingen och skriver på avtalet. Innan leverantören får fakturera sin 

första faktura skall det ske implementeringsprocess. Implementeringsprocess innebär att intervju person B 

skickar ut övergripande information till leverantören för att kunna påbörja testfasen. Det går inte att bara 

skicka en faktura till AB, fakturan måste uppfylla vissa krav och det är just därför det finns en testfas. 

Testfasen innebär att leverantören skickar test fakturor till AB som sedan innehålls granskas, återkopplas, 

och ibland blir leverantören ombedd att komplettera fakturan om det behövs, och sedan skicka nya tester. 

När alla är nöjda med innehållet bestäms ett produktionsdatum, från och med det datumet skall 

leverantören skicka sina fakturor elektroniskt. Det går aldrig att skicka en elektronisk faktura om AB inte 

ändrar i affärssystemet att hädan efter skall leverantören fakturera elektroniskt, detta är ganska unikt för 

AB. Under testkörningen är avtalsansvarig med för att kunna godkänna att innehållet i fakturan är 

förståeligt för fakturamottagaren. Även fast anslutningsproceduren är samma är ingen anslutning den 

andra lik. All anslutning är kostnadsfri, det kostar ingenting att skicka tester eller att få support, AB står 

för alla dem kostnaderna. Det AB inte står för är leverantörens investering, tid och engagemang. Om 

leverantören skulle behöva göra en utveckling i sitt affärssystem för att kunna använda ABs 

specifikationer skulle inte AB stå för dem kostnaderna. Om AB skulle ha stått för dem kostnaderna skulle 

alla leverantörer behövt att byta affärssystem, och då hade det inte varit en bra affär.  
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Om leverantören är en e-faktura leverantör hindrar det fortfarande inte leverantören att skicka en 

pappersfaktura eller en webbfaktura. Om det är en korrupt e-faktura som kommer in till ABs Extern IT 

Partner avslås fakturan och leverantören måste korrigera filen och skicka igen. Många leverantörer kan 

inte ta ut en faktura i en hel fil av fakturor och blir då hänvisade till att gå in i webben och skicka den 

enstaka fakturan, helst skall leverantören inte skicka pappersfakturor. 

Fakturor 

Fakturor som är korrupta, innehåller fel juridisk person eller innehåller fel referens återsänds till 

leverantören. Återsänds en pappersfaktura till leverantören går det inte att spåra fakturan d.v.s. det går 

inte att se om fakturan verkligen har kommit fram till leverantören. Det finns inte heller någon 

tidsbegränsning på hur länge en faktura kan stanna hos en leverantör. Enligt intervjuperson B blir 

pappersfakturor alltid fyra dagar försent betalda vilket leder till att det inkommer räntefakturor. Däremot 

betalas alla e-fakturor alltid i tid, fakturadatumet och ankomstdatumet är samma på en e-faktura. Även 

hos e-fakturor kan det förekomma korrupta fakturor, men varje gång en e-faktura leverantör ansluts sker 

det en överenskommelse att fakturor som inte går att läsa in i affärssystemet går direkt till den e-post 

adress som leverantören angivit. I e-post meddelandet meddelas det till leverantören ”Det här är fel i er 

faktura, korrigera och skicka om”.  

Oftast fallerar fakturan på fel referens eller fel juridisk person. Enligt intervju person B kan inte fakturan 

bli fel när det kommer till referens om beställaren använder sig av inköpssystemet. När en anställd loggar 

in i datorn finns det alla bas uppgifter om medarbetaren, när medarbetaren sedan loggar in i 

inköpssystemet följer dessa uppgifter med. Beställaren väljer projektnummer i inköpssystemet vid 

beställning, vilket är också den första delen i referensen. Just därför kan inte beställaren missa att ange 

referensen när beställningen görs via inköpssystemet. Sedan fylls varukorgen på tills beställaren är nöjd 

och skickar därefter ordern till leverantören. När leverantören sedan fakturerar tar dem med 

inköpsordernummer på ett specifikt segment i e-fakturan. När fakturan läses in från Extern IT företag till 

affärssystemet hämtas inköpsordern för att kontrollera om orderfaktura matchar varje rad med 

inköpsordern. När fakturan kommer till fakturamottagare dagen efter är fakturan grön och behöver inte 

kontrolleras, och är därmed klar för attestering eftersom mått, mängd och beskaffenhet är korrekt.    

Intervju person B ser inga brister i processen när det kommer till e-fakturor och skulle inte vilja ändra på 

något. Däremot ser intervju person B kollegorna som en stor utmaning, men tycker ändå att det är bättre 

nu än tidigare och hoppas på förbättring.  
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Intervju med intervju person C, 2011-05-25 
Bakgrundinformation om intervju person C 

Intervju person C har arbetat på företaget AB väldigt länge och därmed haft många olika roller.  

Person C har bland annat jobbat med drift och förvaltning av huvudsystemet, leverantörsreskontra och 

elektronisk fakturahantering. I dag arbetar intervju person C som process utvecklare för processen inköp 

fram till betalning dvs. från att det skapas en order i inköpssystemet till mottagning av gods. Betalning 

sköts centralt av Avdelningen. Syftet med intervjun är att få bättre förståelse för hur inköpsprocessen går 

till och varför inköpsmodulen inte utnyttjas i huvudsystemet. Inköpsprocessen är viktig att förstå eftersom 

den senare mynnar ut i en faktura. Bättre förståelse för denna process kan även hjälpa oss att utreda varför 

krav, inkasso och betalningsföreläggande har ökat det senaste året på AB. 

 

Inköpsprocessen 

Inköpsprocessen startar med att ett behov av inköp uppstår. Det korrekta sättet att göra en beställning är i 

inköpssystemet, men andra beställningssätt förekommer också. Först skall vi gå genom hur 

inköpsprocessen går till i inköpssystemet.  

 

Beställning i inköpssystemet(den korrekta sätt att göra beställning):  

I inköpssystemet finns det ramavtals leverantörer upplagda där det går att se leverantörers kataloger. 

Katalogen visar leverantörers utbud av varor och tjänster. Utifrån katalogen kan beställaren beställa varor 

och tjänster och det är endast dessa varor och tjänster som kan beställas via inköpssystemet.  

 

Förfrågningar och inköpsorder skickas elektroniskt till leverantörer.  När leverantören får en elektronisk 

förfråga från inköpssystemet finns det i meddelandet en länk till ett webbgränssnitt, där leverantören kan 

granska, hantera och besvara förfrågan. När det skickas en inköpsorder bifogas orderinformation som 

bilaga. I meddelandet finns en ordersvarslänk som leverantören använder för att gå in och bekräfta eller 

avslå ordern. Leverantören har 24 timmar på sig, efter att ha tagit emot inköpsordernr, ge ett ordersvar via 

länken.  

 

När en beställare loggar in i systemet kan han/hon se alla bas uppgifter om sig.  När beställaren sedan 

loggar in i inköpssystemet följer dessa uppgifter med. Beställaren väljer projektnummer i inköpssystemet 

vid beställningen som är första delen av referensen. På detta sätt kan inte beställaren missa att ange 

referensen när beställningen görs via inköpssystemet. Varje projektnummer är unikt. Med hjälp av 

sökmotor söker beställaren upp leverantören i inköpssystemet som beställaren skall handla hos. Därefter 

väljer beställaren en aktivitet till vara/tjänsten som skall beställas. Sedan fylls kundkorgen med 

varor/tjänster och därefter skickar ordern till leverantören. Ordern som leverantören har fått innehåller 

referensen, faktureringsadress och ett unikt ordernummer.  När leverantören sedan fakturerar tar dem med 

ordernummer från inköpssystemet på ett specifikt segment i fakturan, och anger referens och beställarens 

namn.  

 

Telefonbeställning: 

En beställare befinner inte alltid på kontoret och har därmed inte tillgång till en dator för att göra en 

beställning i inköpssystemet. Eftersom telefonen är alltid tillhands är det mycket enklare att göra en 

telefonbeställning. Risken som finns med telefonbeställning är att viktig information utelämnas till 
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leverantören som till exempel referens. ”Det är lättare att lyfta telefonen och göra en beställning för så 

har det alltid gjorts”. 

 

Beställning direkt i butik:  

Ibland väljer beställaren att åka ut till leverantören och göra en beställning eftersom beställaren vill se 

varan och känna på kvalitén. Enligt intervju person C är det som att jämföra H & M: s webbshopp med 

den fysiska H & M butiken. På webbshoppen går det att se kläderna endast virtuellt, men i den fysiska 

butiken går det att se och känna på kläderna. En annan orsak till att beställningen sker via telefonen eller 

direkt i butiken hos leverantören beror på att ibland finns inte varan med i katalogregistret i 

inköpssystemet eller att varan är billigare att köpa utanför katalogregistret i inköpssystemet. 

 
Huvudsystemet som AB använder har en inköpsmodul, men denna inköpsmodul utnyttjas inte för att göra 

beställningar. Om beställningar görs via ett system då är det inköpssystemet som används. I dag 

diskuteras det om det skall finnas ett separat inköpssystemet. Huvudsystemets och inköpssystemets avtal 

kommer att gå ut om ett par år, och utav denna anledning diskuteras det om ett integrerat system.  Enligt 

intervju person C finns det lite utmaningar med att ett integrerat system eftersom inköpsavdelningen är 

nordiskt (Sverige, Norge och Finland) och Norge och Finland har andra inköpssystem.  

 

Enligt intervju person C har det funnits problem och svårigheter med inköpssystemet. Det har varit dels 

problem med inköpssystemet utifrån användare perspektivet men också med komplexiteten med att ha två 

separata system och få dessa två olika system att fungera ihop. AB äger inte inköpssystemet och 

förvaltningen är outsourcat.  

 

Begränsning på hur länge en faktura kan ligga hos en fakturamottagare  
En faktura kan ligga hos en fakturamottagare i tio dagar, sedan går den vidare till nästa person som står i 

kö för att utföra fakturamottagarens arbete. Om fakturamottagaren går in i systemet och gör något med 

fakturan, till exempel bara låtsas byta från aktivitet ett till aktivitet två och sedan tillbaka till aktivitet ett 

så startar fakturamottagare om de tio dagarna eftersom då har fakturamottagare agerat på fakturan. 

Systemet tänker då att fakturamottagaren har gjort någonting med mig och då räknas det om från början 

m.a.o. fakturamottagare får ytterligare tio dagar på sig. 

 

En fakturamottagare kan också vara den som attesterar fakturorna. Fakturan ligger i attest skedet när den 

kommer till fakturamottagare, men fakturamottagare kan skicka vidare till en annan person för attestering. 

Det skiljer sig från projekt till projekt. I ett projekt kan det gå till på följande sätt:  

1. Fakturan kommer till fakturamottagare. Fakturamottagare har tio dagar på sig att ta hand om 

fakturan och sedan skicka vidare fakturan för attestering.  

2. Den personen som skall attestera fakturan har tio dagar på sig att attestera. Efter attestering 

skickas fakturan vidare för utanordning.  

3. Den som skall utanordna fakturan har tio dagar på sig att utanordna fakturan.  

 

Tio dagar är maxtiden som en faktura kan ligga hos fakturamottagare, attest och utanordning.  
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Egentligen är tio dagar bestämt för faserna attest, utanordning och betalningsgodkännande. Tio dagar per 

fas är maxtiden och det bör inte väntas i sista minuten för att ta hand om fakturan. Det är någon som bör 

hanteras varje dag, och inte skjutas upp bara för att man har tio dagar på sig.  

 

Behövs det max tio dagar/fas 
Det är ett beslut som har tagits tidigare. Det har provats med både fler och mindre dagar genom året men 

det handlar fortfarande om att det går att manipulera systemet och att ta var och en skall ta ansvar för att 

hantera fakturor. Om fakturamottagare inte tar sitt ansvar och agerar så kan det fortsätta att manipulera 

systemet genom att byta aktivitet. 

 

Största utmaningen 
Den största utmaningen som intervjuperson C upplever är effektiviseringen av processen från inköp till 

betalning. Enligt intervju person C behövs det fler kostnadseffektiviseringar och i varenda steg ner på 

detaljnivå i processen finns det utrymme för flera olika förbättringsmöjligheter.  
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Intervju med intervju person D, 2011-05-27 
Bakgrundinformation om intervju person D 

intervjuperson D har studerat till Civilekonom och har jobbat på ABs Avdelning i fem år. Idag är intervju 

person D övergripande ansvarig över ekonomitjänster vilket omfattar kund och leverantörsreskontra. 

Tidigare har intervju person D arbetat med betalningsgodkännande och ankomstregistrering från 

leverantörssida. Syftet med intervjun med intervjuperson D är att få bättre förståelse för 

processkartläggningen av leverantörsreskontra. Vi upplever att det förekommer redundans i vissa 

subprocesser i leverantörsreskontra, och eftersom det inte finns några processbeskrivningar som kan 

beskriva processaktiviteter behövs det en personlig intervju med intervjuperson D, som har god förståelse 

för leverantörsreskontraprocessen.  

 

Process aktiviteter 

Subprocessen ”sortera, preparera och scanna faktura ”, och ”verifiera faktura” är outsourcat till ABs 

Extern IT Partner. De båda subprocesserna har händelse ”faktura har formalia fel”. Formalia fel kan vara 

att fakturan saknar organisationsnummer, f-skatt etc., men i subprocessen ”sortera, preparera och scanna 

faktura” innebär formalia fel att endast kontrollera om referensen på fakturan stämmer med den juridiska 

enheten som leverantören vill fakturera på. En faktura som saknar organisationsnummer eller f-skatt läser 

Extern IT Partner fortfarande in till ABs affärssystem. Enligt intervju person D är fakturan inte fel utan 

saknar bara uppgifter. När nästa subprocess kommer ”verifiera faktura” tar AB hand om fakturan som 

saknar till exempel organisationsnummer, d.v.s. fakturan ska korrigeras. Ibland syns inte en siffra på 

fakturan och för att kontrollera vad för siffra det är blir leverantören uppringd för att säkerställa och detta 

kallas för korrigering. Korrigering kan också betyda reklamation då fakturan behöver återsändas till 

leverantören för komplettering.  

 

Inkorrekta fakturor 

Enligt intervjuperson D är orsaken till att det förekommer inkorrekta fakturor är projektet och 

leverantören. Väldigt ofta glömmer projektet att ange referensen, och ibland även om leverantören får 

referensen förstår dem inte att den måste finnas med på fakturan.  
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Intervju med intervju person E, 2011-06-15 
Bakgrundsinformation om intervju person E 

Intervju person E är produktionsingenjör och jobbar i dag i ett projekt med rollen fakturamottagare. Som 

fakturamottagare får intervju person E se alla fakturor som kommer från leverantören via Extern IT 

Partner först och granska dem. Syftet med intervjun var att förstå hur leverantörsfakturor hanteras på 

projektet och hur processen för attestering, utanordning går till. Syfte var också att få en inblick i 

inköpssystemet och ordermatchningen. 

 

System som projektet använder:  

 Inköpssystemet för avropning 

 System för ekonomiuppföljning  

 Huvudsystem 

 

Jobbigt att använda sig av dessa tre olika system?  

- De tre funkar inte riktigt helt smärtfritt. 

 

Projektet 

I detta projekt attesterar intervju person C inga fakturor, utan de går vidare till produktionschefen och 

sedan till projektchefen. Enligt intervju person E kan fakturan ligga hur länge som helst hos en 

fakturamottagare, det finns inget bestämt antal dagar. Ibland måste fakturan skickas till distriktschefen 

också. I processen befinner intervju person E när fakturorna skannas in från Extern IT Partner och 

kommer in till huvudsystemet.  

 

Upplevt problem 

intervju person E upplever elektroniska fakturor jobbiga eftersom underlaget oftast inte följer med. 

Leverantörerna måste först komma med underlaget innan de skickar fakturorna. Det är oftast det som är 

problemet. Till exempel en faktura på 250 000 kr kan komma in men man vet inte vad det är som betalas 

d.v.s. det finns ingen specifikation till fakturan, och specifikation kan ta lång tid att få fram.  För att lösa 

detta problem samlas underlaget in av elektriker och andra innan och därefter skickar en inköpsorder. 

Med inköpsordern fårleverantören referens, fakturaadress och ett specifikt ordernummer för just den 

ordern, som är satt på ett belopp. Det blir gröna bocken (rätt matchning) när fakturan kommer in i 

huvudsystemet.   

 

Händer det att ni ringer och beställer istället för inköpssystemet? 

- Inte så mycket ring, vi är rätt duktiga här. 

 

 Har ni fått någon utbildning? 

- Nej, det har vi inte. Vissa vet till exempel inte riktigt hur en faktura skall reklameras.  

Inköpssystemet 

Intervju person E tycker att inköpssystemet fungerar bra i stort sett, ” I inköpssystemet finns det alla 

siffror, det kan inte bli fel”. Intervju person E tycker att när man gör en fritext förstår inte leverantören 

ibland vilken nummer leverantören skall skriva på fakturan. Ibland skriver de ordernummer och inte 
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referensen.  Det som intervju person E ser mindre bra med inköpssystemet är artikelhantering, men tycker 

att det har blivit bättre.  

Vad går fel, varför kommer det betalningsföreläggande?  

Mänskliga faktorer som gör så att fakturorna blir fel. Även om beställningen görs via telefonen anges 

referensnummer, fakturadress etc. Enligt intervju person E gör projektet allting rätt, men vad som händer 

därefter vet inte intervju person E om. Intervju person E upplever att det är lätt att skjuta på arbetet och att 

det måste finnas rutiner. Däremot tycker intervju person E att det är dåligt med artikelnummer i 

inköpssystemet, ibland har det till exempel blivit dubbla order, men det har blivit bättre.  

 

Faktureringsadress finns inte med på avtalet/kontraktet.  

Vi tittade på en faktura och faktureringsadressen på den var fel och hamnat hos fel projekt. Avsändaren 

hade antingen skrivit fel faktureringsadress eller projektnummer. Om faktureringsadress stämmer, eller 

inte stämmer lägger fakturamottagaren inte så stor vikt på.  


