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Sammanfattning 
Vår uppdragsgivare Banverket efterfrågade en utvärdering av elektronisk 
fakturahantering(EFH) vid Banverket som infördes för cirka två år sedan. Det 
finns några olika verktyg för EFH, skanning av pappersfakturor är ett av de 
verktygen som Banverket använder för att hantera pappersfakturor från olika 
leverantörer. Vårt mål med uppsatsen var att analysera vilken effekt 
användningen av EFH får för Banverket.  
 
I vår analys studerades effekter av det införda systemet för elektronisk 
fakturahantering. Uppsatsen har gjorts med hjälp av en kvalitativ undersöknings 
metod, analysmetoden FA/SIM samt litteraturstudier inom ämnet.  Vi har 
intervjuat personal vid Banverket Produktion och Banregioner i Malmö samt 
Stockholm. Vi har även intervjuat personal vid HK, Projektering och Telenät i 
Borlänge. 
 
Efter vår analys har vi kommit fram till att det finns stora ekonomiska vinster 
med elektronisk fakturahantering, men även vinster som inte är direkt mätbara. 
De viktigaste effekterna är att inga fakturor kommer bort efter de har skannats 
in och systemet har hela tiden reda på var i flödet fakturan befinner sig, det vill 
säga bättre kontroll har vunnits. Genom införandet av EFH har flera 
arbetsmoment försvunnit eller automatiserats och hanteringen av fakturor har 
förenklats, vilket bidrar till mindre kostnader för hantering av fakturor. Med 
EFH behöver användarna inte ta kopior av fakturor eftersom de hela tiden finns 
i systemet. När det gäller minskad dröjsmålsränta har vi kommit fram till att 
Banverket bör ha minskat kostnaderna för dröjsmålsränta. 
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Summary 
Our assigner Banverket requested an evaluation of electronic invoice handling 
(EFH) at Banverket, which was introduced about two years ago. There are 
some tools for electronic invoice handling. Scanning of paper invoices is one of 
the tools that Banverket uses to handle paper invoices from different suppliers. 
The aim of the thesis was to analyse what effect of usage of EFH will have for 
Banverket   
 
In our analysis were examined effects of the introduced system for electronic 
invoice handling. The thesis has been written by help of a qualitative method of 
examination, the method of analysis FA/SIM and the study of literature about 
electronic business. Our interviews were conducted at Banverket production 
and Banregioner in Malmö and in Stockholm. We have also interviewed staff at 
the Head office, Projecting Dept and Telephone Net in Borlänge  
 
After our analysis we have found that there are gigantic gains made with 
electronic invoice handling, but also gains that are not directly measurable. The 
most important effects are that no invoices will be lost after they have been 
scanned and that the system always knows where the invoice is in the flow that 
is you have won a better control. By the introduction of EFH a number of 
manual steps are disappeared or become automatic as well as handling of 
invoices are simplified, which contributes smaller costs in their handling of 
invoices. By using of EFH, users do not have to take copies of invoices because 



   

they are always in the system. When it comes to reduced penalty interest on 
invoices we have reached the conclusion that they should have reduced cost for 
penalty interest.  
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1. Inledning 
I detta examensarbete i Informatik utvärderas effekter av ett system för 
elektronisk fakturahantering (EFH), som infördes för cirka två år sedan vid 
Banverket HK i Borlänge. Därefter har ett successivt införande skett hos övriga 
enheter inom Banverket. I detta inledande kapitel ger vi en bakgrund till 
uppdragsgivaren samt arbetet och redogör för problemformuleringar, syfte, mål 
samt våra avgränsningar. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Vår uppdragsgivare är ekonomiavdelningen vid Banverkets Huvudkontor i 
Borlänge. Banverkets förvaltande enheter, huvudkontoret och de fem 
banregionerna, planerar och upphandlar drift och underhåll samt om- och 
nybyggnader av statens järnvägsanläggningar. Upphandlingarna görs internt, 
från de producerande enheterna, eller externt från entreprenörer och konsulter. 
Se figur 2 för en översikt av organisationen.  
 
Banverket hanterar cirka 300 000 pappersfakturor per år från olika leverantörer. 
Som ett första steg mot elektronisk handel och en utveckling av dagens 
fakturahantering till en effektivare process har Banverket övergått till en 
elektronisk hantering av leverantörsfakturorna genom skanning. Lösningen 
inom området elektronisk hantering av leverantörsfakturor heter Columna 
Digital Invoice (CDI). CDI är en produkt som består av tre huvuddelar: 
skanning och tolkning av leverantörsfakturor, arbetsflödeshantering av 
fakturorna och online integration med AGRESSO. Läs mer om vad AGRESSO 
är i avsnitt 3.4. CDI bygger på programvaran Eyes & Hands INVOICES som 
skannar och tolkar fakturor, flödesprogramvaran eiStream som hanteras flödet 
av elektronisk information som t ex faktura, och AgrCom. AgrCom är en 
produkt som möjliggör en säker och effektiv online kommunikation med 
affärssystemet AGRESSO. Den tidigare manuella ankomst- och 
definitivbokföringen av fakturorna är nu automatiserad. Integrationen mellan de 
olika produkterna har gjort CDI till en mycket effektiv och kraftfull produkt för 
elektronisk faktura- hantering. Efter inskanning har man så kallade elektroniska 
fakturor, det vill säga fakturor i digital form. Jämfört med att skicka runt 
pappersfakturor i organisationen har elektroniska fakturor en betydande fördel 
ur effektiviserings- och säkerhetssynpunkt.  
 
Banverket har idag en EFH som har 2000 användare. Systemet har varit i drift 
en tid. Ekonomiavdelningen önskar nu göra en utvärdering av systemet för att 
se hur det fungerar och vad som vunnits. Hos Banverket fanns det i förväg 
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uppställda mål som förväntades i och med ett införande av EFH. Dessa 
presenteras nedan för att ge en inblick i de förväntningar som Banverket haft. 
 
• Lägre kostnad för fakturahanteringen 

o Automatiserad ankomstregistrering 
o Elektronisk distribution av internfakturor mellan interna företag 
o Snabbare distribution av fakturor mellan olika handläggare 
o Eliminering av dubbelarbete för kontering/definitivregistrering 
o Automatisering av manuella kontroller 
o Enklare rutiner för arkivering 
 

• Bättre kontroll över fakturaflödet 
o Minskade kostnader för dröjsmålsränta 
o Minskade kostnader för hantering av betalningspåminnelser 
o Lättare att lokalisera fakturor under behandling 

 
• Höjd kvalitet i redovisningen av leverantörsfakturor 

o Minskade kostnader för kopiering av fakturor 
o Snabbare utredning som kräver åtkomst till arkiverade fakturor 
o God tillgänglighet oberoende av geografisk ort 

 
 

1.2 Problemformulering 
Eftersom Banverket är en stor organisation med många enheter som är 
utspridda över hela landet, ansågs det nödvändigt med en utvärdering av 
systemet. Detta på grund av att systemet varit i drift olika lång tid i de olika 
banregionerna och det är svårt att få en överblick över hur det fungerat på de 
olika enheterna. Banverket hade inte gjort någon utvärdering av systemet själv 
innan vi fick vårt uppdrag. Dessutom är det bättre att göra utvärdering med 
utomstående ögon. 
 
 

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att analysera effekterna av Banverkets EFH. 
Analysen ska ge svar på om de i förväg uppställda effektmålen uppnåtts. 
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1.4 Syfte 
Syftet är att analysera vilken effekt användningen av elektronisk 
fakturahantering kan få i en stor organisation. Vilka effekter får det? Vilka 
vinster gör man? 
 
 

1.5 Avgränsning 
Vår analys kommer att avgränsas till de enheter vi intervjuat medan vi i vissa 
av våra ekonomiska antaganden avser hela Banverket.  
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2. Metod 
I metodkapitlet klargörs hur vi har lagt upp sökandet av information och vilka 
metoder vi har använt för att genomföra analysen. Vi förklarar hur vi har 
förberett och genomfört intervjuerna samt kortfattat innebörden av kvalitativ 
undersökningsmetod. 
 
 

2.1 Allmänt om metoden   
Vi använder oss av analysmetoden FA/SIM 1(se avsnitt 2.4) vid 
utredningsarbetet som bygger på kvalitativ metod vid intervjuer och vid 
observationer. En intervju är en speciell form av samtal med syftet att samla in 
information. Kvalitativa intervjuer2 används för att upptäcka eller identifiera 
icke kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 
innebörder. Den kvalitativa intervjun är icke standardiserad. Den utgår ifrån ett 
antagande om att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och 
betydelsefulla. Det krävs då att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp 
syftet med intervjun för att få ett sammanhängande och begripligt resonemang. 
Vid kvalitativa intervjuer är intervjuaren i mer eller mindre grad medskapare 
genom samspel med respondenten under intervjuns gång. 
 
I figur 1 Modell av våra arbetssteg ger vi en överblick hur vi lagt upp vårt 
arbete. Under arbetets gång har vi samtidigt skrivit på rapporten. 
    

 
Figur 1. Modell av våra arbetssteg 

                                                 
1 Källa: Goldkuhl & Röstlinger (1988) 
2 Källa: Starrin, B & Svensson P-G (1996) 
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2.2  Fas 1 – Faktainsamling 
Det första steget var att träffa vår uppdragsgivare för att få mer fakta inför 
arbetet och diskutera grunden till arbetet. Detta möte var också viktigt för att få 
deras syn på vad som var problemet. Innan vi började skriva på vår uppsats 
gjorde vi också en deltagande observation vid inskanningsarbetet under en 
förmiddag. Genom formella och informella samtal och möten med berörda 
personer vid ekonomiavdelningen vid Banverkets Huvudkontor skapade vi oss 
en uppfattning om de grundläggande funktionerna i CDI. 
 
Sekundärdata är sådana data som redan finns. För insamla denna har vi använt 
oss av information från böcker, artiklar, ex-jobb samt Internet sökningar. 
Relevant litteratur och gamla examensarbeten hämtades främst från Högskolans 
bibliotek. Informationen om liknande arbeten söktes och hämtades från Internet 
via sökmotorn google. De sökord vi har använt mest är EFH och elektronisk 
fakturahantering. Länkar till relevanta och besökta sidor finns i 
källförteckningen. 

 
 

2.3  Fas 2 - Intervjuer 
I denna fas genomförde vi våra intervjuer, som kom att ligga till grund för 
analysen i Fas-3. Vi har främst använt oss av denna insamlingsmetod på grund 
av att det inte finns tidigare eller färdig information inom ämnet. De 
insamlingsmetoder vi använt oss av är personliga intervjuer via besök samt 
kompletterande frågor via e-post. Våra intervjuer genomfördes vid Banverket 
Produktion och Banregioner i Malmö samt Stockholm. Vi har även intervjuat 
personal vid HK, Projektering och Telenät i Borlänge. Vi har genom denna 
spridning täckt in en varierande del av organisationen.  
 
Våra intervjurespondenter och enheterna utsågs av uppdragsgivaren. Nedan 
finns en kort beskrivning i punktform av vilka enheter och varför 
uppdragsgivaren valde de enheterna. 
 

 Banregion Syd (Malmö), har haft vissa problem med sitt 
införande. 

 Banverket Produktion Malmö, nya användare av EFH och de var 
pilot inom Banverket Produktion. 

 Banregion Öst (Stockolm), har haft en annan variant av EFH 
från en annan leverantör och de har därmed erfarenhet av arbete 
med elektronisk faktura hantering. 

 Banverket Produktion Stockholm, nya användare av EFH 
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 Huvudkontoret Borlänge, först ut med EFH och vår 
uppdragsgivare 

 Telenät Borlänge användare av EFH  
 Projektering Borlänge, tidigt ute med användandet av EFH 

 
Figuren nedan visar en översikt av Banverkets organisation, där den vänstra 
sidan är beställarorganisation och den högra sidan är resultatenheter. De 
inringade enheterna är de vi intervjuat. 
 

 
Figur 2. Banverkets organisation3 modifierad 

 

 

 

                                                 
3 Källa: www.banverket.se 



 

   7 

2.3.1 Förberedelse inför intervjuer 
Innan intervjuerna förberedde vi oss genom att ta fram ett antal öppna frågor för 
att kunna styra intervjuerna i rätt riktning. För att få idéer om vad vi skulle 
fråga, utgick vi från det vi läst in oss på om ämnet samt tog idéer från de 
rapporter vi studerat. Vi utgick även från litteratur inom kvalitativ metod4.   
 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 
Vi började varje intervju med att berätta om vårt arbete, vårt syfte med arbetet 
och vad avsikten med intervjun var. Intervjuerna var så öppen som möjligt och 
liknade mer ett samtal än en intervju. Samtalet hade dock möjlighet att styras så 
att det inte skulle hamna utanför det aktuella området.  
 

2.3.3 Sammanställning av intervjuer 
Vid de personliga intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Intervjuerna 
skrevs rent efteråt och skickades till intervjupersonerna vid behov för 
godkännande eller komplettering och korrigering. 
 
 

2.4  Fas 3- Analys 
Vi har valt att använda oss av analysmetoden FA/SIMM, FörändringsAnalys 
enligt Samverkan genom Ifrågasättande och idéutveckling Med stöd av 
Metodik. Det är en förändringsmetod som innebär att analysera problem, mål 
och förändringsbehov i verksamheten. Metoden består av flera analysområden. 
 
Analys av verksamhetsstruktur dokumenteras främst i handlingsgrafer. Dessa 
grafer är kraftfulla hjälpmedel för analys och beskrivning av komplexa 
verksamhetsmässiga sammanhang. I vår analys har vi använt oss av 
handlingsgrafer i vår verksamhetsanalys eftersom det ger en bra och 
överskådlig beskrivning av verksamheten. Nedan ges en förklaring till 
symboler som används i våra handlingsgrafer. 

 

                                                 
4 Källa: Starrin, B & Svensson P-G, (red) (1996)”Kvalitativa studier i teori och praktik”  
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Materialobjekt
t.ex Pappersfaktura

som är lagrad

Aktivitet
t.ex kontering [Utförare]

Materialobjekt
t.ex Pappersfaktura

Informationsobjekt
t.ex Faktura som
finns i systemet

 
 

Handlingsgraferna finns som bilagor sist i rapporten som bilaga 2 - 5 och de 
beskriver fakturaflödet med EFH och fakturaflödet som det såg ut tidigare samt 
skanningsprocessen. 
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2.5 Fas 4 Diskussion av ekonomiska effekter 
Efter att ha genomfört vår analys, presenteras vår slutsats i denna fas. Det görs 
även en ekonomisk diskussion om vad som vunnits med EFH. I slutet av 
rapporten har vi diskuterat våra reflektioner över syftet samt jämfört med 
liknande arbeten. Dessutom har vi tagit upp de miljömässiga aspekterna med 
EFH. 
 
Vi var tvungna att använda en del antagande siffror samt siffror från GEAs5 
(Gruppen för elektroniska affärer) rapport ”Elektroniska Fakturor” i vårt 
arbete, på grund av att flera av organisationens enheter har svårt att ge ut sådana 
siffror. Detta eftersom de har svårt att ta fram exakta siffror själva. Skälet att 
använda GEAs rapport var att två personer med mångårig och djup erfarenhet 
av ämnesområdet, Lars Dykert och Peter Fredholm, författade rapporten. 
Dessutom är rapportens andra upplaga ganska ny dvs. januari 2004. I avsnitt 7.2 
har vi berättat om vilka siffror vi har använt från Banverket, vilka som kommer 
från GEAs rapport och vilka som är antaganden. 

                                                 
5 http://www.gea.nu/pdfer/einvoic/Elektroniska%20Fakturor%20.pdf 
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3. Elektronisk fakturahantering  
Teoridelen i vårt examensarbete kommer att börja med en redogörelse av olika 
typer av Elektronisk fakturahantering för att lättare klargöra för läsaren vad som 
är vad. Dessutom kommer vi att ge en överblick över Agresso affärssystem, 
Inköpsmodul, E-fakturering inom Banverket och redovisa en jämförelse av 
olika typer av fakturahanteringskostnader. 
 
 

3.1 Skanning av pappersfakturor 
Skanning av leverantörsfakturor innebär att en ankommande pappersfaktura 
läses in som en digital kopia av pappersfakturan. I nästa steg kan den cirkulera 
runt i organisationen för godkännande och attest. Vissa organisationer satsar 
endast på skanning med motivet att det är det enda sättet att hantera samtliga 
ankommande fakturor på ett rationellt sätt. Andra väljer att ha skanning som ett 
alternativ som används i de fall där t.ex. EDI-fakturor inte kan fås. Det finns 
även exempel på leverantörer som av säkerhetsskäl inte öppnar sitt 
ekonomisystem eller faktureringssystem för omvärlden. Läs mer om 
Banverkets skanningsprocess i avsnitt 4.2 Skanningsprocessen.  
 
 

3.2 E-faktura6 
Den elektroniska fakturan, e-fakturan, är en elektronisk information och 
betalningstjänst som sker via Internet och kan användas om man har 
Internetbank. E-faktura erbjuds genom ett samarbete mellan 
Föreningssparbanken, Nordeas, Svenska Handelsbankens, SEBs, ÖEBs och 
Skandiabanken Internetbanker samt de tre certifierade tekniska distributörerna 
(CTD), vilka är WM-data, TietoEnator och SchlumbergerSema.  
 
 

3.3 EDI (Electronic Data Interchange)7 
EDI innebär att affärssystem kan kommunicera direkt med varandra med 
begränsad mänsklig inblandning. EDI är egentligen ett samlingsnamn för en 
mängd metoder som finns för datakommunikation. Vid EDI skickas fakturorna 
elektroniskt från säljarens faktureringssystem direkt till köparens affärssystem 
där de kan läsas in och kontrolleras med automatik. EDI bygger alltså på att två 
system kommunicerar direkt med varandra med ett minimalt inslag av manuella 

                                                 
6 Källa: www.e-faktura.com 
7 Källa: http://www.gea.nu/pdfer/einvoic/Elektroniska%20Fakturor%20.pdf 
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rutiner. Det behöver inte vara en standard, utan det räcker med att man är 
överens med den andra parten om hur överföringen skall ske. De elektroniska 
dokumenten skickas via ett nätverk, t.ex. Internet, med hjälp av ett s.k. 
filöverföringsprotokoll som säkrar att kommunikationen fungerar och att 
överföringen blir komplett. EDI kan definieras så här: 
Elektronisk utväxling av strukturerade, standardiserade meddelanden mellan 
två applikationssystem i datorer utan manuell inblandning, där 
applikationssystemen direkt kan tolka och bearbeta meddelandedata. 
Kommunikationen blir alltså dubbelriktad vilket skapar stor nytta hos båda 
parter eftersom det ofta är den mottagande parten som har den största 
potentialen till rationalisering. 
 
De flesta moderna affärssystem stöder EDI på ett eller annat sätt, antingen 
genom att programvara inkluderas från början eller att det finns ett väldefinierat 
gränssnitt för annan EDI-programvara. Detta innebär att affärssystemen både 
kan tolka och skicka EDI-meddelanden utan mänsklig inblandning. I de fallen 
blir hanteringskostnaden för EDI fakturor nära noll. EDI-fakturorna kan skickas 
direkt mellan de två systemen, eller via en mellanliggande tjänst. 
 
 

3.4 Agresso affärssystem 
AGRESSO är ett komplett ekonomiskt och administrativt informationssystem 
med stöd för digitala affärsprocesser som Banverket använder sedan flera år 
tillbaka. Ekonomistyrningsverket (ESV) erbjuder försäljning och tjänster kring 
AGRESSO till Sveriges myndigheter. Myndigheterna kan erhålla 
AGRESSO från ESV utan upphandlingsprocedur. Enligt uppgift från ESV har 
ca 90 % av Sveriges myndigheter valt att använda AGRESSO per 1 januari 
2002.8 
 
CDI kommunicerar on-line med AGRESSO. CDI och AGRESSO länkas 
samman där information både kan hämtas och lämnas. Registreringen och 
kontrollen sker på en hög säkerhetsnivå, samtidigt som det går snabbt. Systemet 
ser dessutom till att fakturorna kontrolleras och automatiskt ankomstregistreras 
i AGRESSO. Definitivbokföring i ekonomisystemet sker helt automatiskt med 
den kontering som fakturan åsatts. Ekonomisystemet bevakar sedan 
förfallodatum för fakturan. Genom integration on-line med AGRESSO 
undviker man dubbellagring av information som kontoplaner, konteringsregler, 
leverantörer och kunder. Fakturaärenden lagras på ett säkert sätt i det digitala 
arkivet. Användare kan snabbt söka fram ett fakturaärende och har då åtkomst 

                                                 
8 http://www.agresso.com/sweden/ 
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till alla ingående dokument direkt på bildskärmen. Denna sökning och visning 
kan du även göra direkt från AGRESSO. 
 
 

3.5 Inköpsmodul och E-fakturering 
Banverket Produktion har en inköpsmodul kopplad till affärssystemet som 
fungerar så att det läggs en beställning till leverantören t.ex. Materialservice 
med ett beställningsnummer som referens. När leverans sker matchas 
beställningsnumren på beställning och order, stämmer de attesteras och bokförs 
fakturan. Detta innebär att kontering sker i inköpsmodulen och det är möjligt att 
fakturera kunden. På detta sätt ligger man ute med mindre pengar och ibland 
faktureras kund innan man själv fått en faktura på beställningen. 
 
Intern fakturering på Banverket sker idag elektroniskt och nästa steg är att även 
externa fakturor skall inkomma elektroniskt. När den mesta fakturahanteringen 
sker elektronisk och man slipper det mesta av skanningen sker ytterligare en 
tidsvinst. 
 
 

3.6 Jämförelse av olika fakturors kostnader9 
I nedanstående exempel tabell 1 är utgångspunkten fakturor som skickas 
kontinuerligt, t.ex. för produktionsmaterial eller annat direkt material. För 
omkostnads varor, direkt material och tjänster, kan kostnaden vara avsevärt 
större vid traditionell hantering. Exemplet nedan visar på att potentialen är 
avsevärd även vid en försiktig bedömning, men det gäller att också kunna 
realisera den. Inte minst gäller det att få rationell hantering till en så stor andel 
som möjligt av sina leverantörsfakturor och då blir det intressant med 
kombinationen av en rationell metod som EDI eller en enklare som skanning.  

                                                 
9 Källa: GEA:s rapport ”Elektroniska Fakturor”, version 2.0, 19 januari 2004 
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Aktiviteter vid fakturahantering 

Genomsnittlig tid i minuter  
min/faktura

Papper 
min/faktura 

EDI 
min/faktura 

Skanning 
Kuvertöppning, sortering, stämpling 1 0 0,25 

Ankomstregistrering 1 0 0,5 

Kontering 4 1 1 

Bilagor 1 0 0,25 

Sortering, hämta/lämna 1 0 0 

Felhantering 6 1 3 

Kontroll/Beslutsattest 5 0,5 2 

Arkivering 1,5 0 0 

Definitivbokföring 0,5 0 0 

Summa Ca 21 min Ca 2,5 min Ca 7 min 

    

Kostnad vid 250 kr/tim 87kr 

/faktura 

10 kr 

/faktura 

29 kr 

/faktura 

Figur 3. Potential med olika slags fakturahantering modifierad 
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4. Principer för Banverkets EFH 
I detta avsnitt görs en generell beskrivning av arbetsprocessen för 
fakturahantering med huvudkontoret som utgångspunkt. Vi beskriver både den 
tidigare manuella hanteringen och den nya hanteringen med EFH tillsammans 
med momentet för skanning. Därefter ger vi en beskrivning av samlingsfakturor 
(se avsnitt 4.4) eftersom de upplevs som svårhanterliga av många av dem vi 
intervjuat.  
 
  

4.1 Tidigare manuell hantering 
Fakturorna anländer till HK och tas om hand av en handläggare vid diariet som 
öppnar posten och stämplar in fakturorna. Därefter skickas fakturorna till 
ekonomiavdelningen där de ankomstregistreras för att sedan skickas till den 
avdelning som ska ha fakturan. Det kan ske antingen med internpost eller med 
vanlig post. När fakturan anländer till avdelningen öppnas den igen av 
avdelningens sekreterare som antingen konterar fakturan själv eller skickar den 
vidare till någon annan för kontering och kontrollattest. Därefter skickas den till 
den som ska beslutsattestera den. Efter kontroll- och beslutsattest skickas 
fakturan via post tillbaks till en ekonomiassistent på ekonomiavdelningen som 
definitivbokför den. 
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Figur 4. Beskrivning av Fakturaflödet innan EFH. 

 

Om det är en samlingsfaktura kan den skickas runt bland flera avdelningar och 
vissa enheter kan vara utspridda geografiskt. Detta medför att hanteringen av en 
faktura i pappersformat kan ta lång tid i postgång och behandlas av många 
personer, vilket i sin tur leder till att den lättare kommer på avvägar.   
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4.2 Skanningsprocessen 
Samtliga pappersfakturor från leverantörer som gäller Borlänge skickas till 
ekonomiavdelningen vid Banverket HK och dessa förbereds genom att två 
ekonomiassistenter tar bort gem, häftor mm. Om kostnadsställe saknas som 
referens på fakturan skrivs det in för hand. Kostnadsställe refererar till den 
avdelning eller det projekt dit fakturan skall. Ekonomiavdelningen har valt att 
ha ett kostnadsställe som referens på fakturorna eftersom ett numeriskt värde är 
lättare för systemet att ta hand om än ett namn. 
 
Därefter sorterar de fakturorna efter enhet t.ex. HK, Produktion, BV Data, BV 
Telenät, BV Trafik och sedan sorteras fakturorna i buntar med enkelsidiga, 
dubbelsidiga, dubbelsidiga med bilagor mm. Mellan varje faktura placerar man 
ett blankt papper för att programvaran skall se att det kommer en ny faktura. 
När allt sorteringsarbete är klart är det dags att skanna in fakturorna med hjälp 
av applikationen ”Eyes and Hands INVOICE”. 
 
När fakturorna är skannade tolkar systemet informationen på fakturan t.ex. pg-
nr, faktura datum, fakturabelopp, momsbelopp samt kostnadsställe. Det finns 
väl anpassade mallar i systemet för nästan alla större leverantörer. Mallar 
används för att hjälpa programvaran att tolka informationen på en faktura, olika 
leverantörer kan ha olika utseende på sina fakturor och därför behövs det ett 
antal olika mallar. Efter skanningen behövs inte pappersfakturorna längre utan 
de buntas ihop med datum och stoppas i kartonger för att sedan arkiveras. 
 
Efter att tolkningen är klar sker en verifiering manuellt där ekonomiassistenten 
säkerställer att systemet tolkat fakturainformationen korrekt. Informationen 
som skapats ligger till grund för ankomstregistrering och automatisk 
distribution till den attestant som först ska ta hand om fakturan. 
 
Finns inte leverantören upplagd sedan tidigare måste den läggas upp i systemet 
för att ankomstregistrering ska kunna ske. Information som skapats ligger till 
grund för ankomstregistrering och distribuering ut i organisationen med hjälp 
av CDI. Ankomstregistrering sker automatiskt med en fördefinierad kontering. 
Möjligheten finns till manuell ankomstregistrering med valfri kontering. 
 
Om all information som sammanställts vid verifieringen är helt korrekt kommer 
fakturan att gå ut på autocirkulation, men om något varit fel stannar fakturan 
och måste tas om hand av ekonomiassistenten. Orsaker till att den stannar kan 
vara att leverantören inte finns, att kostnadsställe som angivits på fakturan inte 
är giltigt, eller att en faktura med samma fakturanummer och från samma 
leverantör redan finns. När fakturan är åtgärdad skickas den ut till attestanten. 
När attestanten elektroniskt får fakturan sker en granskning att allt är ok, 
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fakturan konteras, attesteras och skickas vidare för beslutsattest och därefter 
skickas den för betalning. 
 
 

4.3 Fakturaflödet i EFH 
Efter ankomstregistrering skickas fakturan ut i organisationen för 
leveransgodkännande, kontering och beslutsattest. Distribution sker ofta via 
fakturamottagare som tar hand inkommande fakturor och skickar dem vidare 
till berörda personer på sin enhet.  
 
Beslutattesten sker elektroniskt genom att attestanten anger sitt lösenord. 
Attesträtten kontrolleras mot attestregistret och kan bara verkställas av den som 
är behörig. Kontering och eventuellt andra begränsningar såsom beloppsstorlek 
eller tidsbegränsning avgör vilka som har behörighet att beslutattestera en 
faktura. I systemet finns också möjlighet att vissa fakturor kommer att fastna i 
ett kontrollsteg som kallas filtrering. Innan en faktura går till definitivbokföring 
i Agresso passerar fakturan ett filtersteg. Detta är en korg i programvaran som 
vanligtvis någon på ekonomiavdelningen har tillgång till. Man sätter olika 
parametrar för att få bättre kontroll på större belopp och vissa konton samt 
slumpvis om 10 %. Det finns en behörig person i ekonomiavdelningen som 
sköter alla fakturor som hamnar i kontrollfiltret. Efter beslutattest skickas 
fakturan vidare för definitivbokföring i ekonomisystemet. Definitivbokföring i 
ekonomisystemet Agresso sker helt automatiskt med den kontering som 
fakturan åsatts. Ekonomisystemet bevakar sedan förfallodatum för fakturan. 
När betalningen är klar skickas fakturan vidare för digital arkivering, som är 
sista steget i fakturahanteringsprocessen. Här lagras all information digitalt så 
att det i framtiden är lätt att ta del av fakturorna. 
 
 

4.4 Samlingsfakturor 
Banverket får en del samlingsfakturor från sina leverantörer, t.ex. SJ. 
Samlingsfaktura är en faktura som många är inblandade i. Dessutom kan en 
samlingsfaktura bestå av många sidor. I en resefaktura från SJ kan många vara 
inblandade från samma eller olika enheter. Alla inblandade måste 
kontrollattestera sina rader i konteringen. 
 
Förr gick samlingsfakturor runt till de olika enheterna med post och det kunde 
ta ganska lång tid. Nu distribueras samlingsfakturor till alla inblandade 
samtidigt, men problemet är att när flera är inblandade måste varje person gå in 
och plocka bort sin egen adress från listan innan fakturan skickas vidare, annars 
kommer fakturan tillbaka i onödan. Många upplever samlingsfakturor som 
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svårhanterliga eftersom de oftast kan innehålla många sidor, många är 
inblandade och att bläddra i dem inte är lätt. Sökfunktionen upplevs som trög 
och fakturan kan komma tillbaka trots att attestanten redan har haft den. 
Samlingsfakturor försöks det undvikas i mesta möjliga mån. 
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5. Olika enheters EFH 
Här presenteras de olika enheterna vi intervjuat samt det som upplevts som 
fördelar och det som upplevts som problem av användarna. Det som beskrivs i 
kapitlet är det som respondenterna sagt i våra intervjuer. Tanken med att 
intervjua flera olika enheter har varit att få en bred förståelse av vad som 
vunnits med EFH, samt att de olika enheterna har använt EFH olika lång tid. 
Varje enhet beskrivs kortfattat för att få en allmän inblick i verksamheten och 
hur deras EFH fungerar. 
 
 

5.1 Banverket Produktion Stockholm 
Det behandlas 25 000 – 26 000 fakturor per år åt distriktet och förråden.19000 
fakturor per år går genom en inköpsmodul i affärssystemet som jämför 
beställningsnummer på fakturan med ordernummer på beställningen 
automatiskt. Vid matchning bokförs fakturan automatiskt med den kontering 
som åsatts beställningen, ingen ytterligare attestering görs. 
 
Innan den elektroniska hanteringen av fakturor behandlades 5000 – 6000 
fakturor om året av distriktskontoret. Alla fakturor (med undantag av lagrets) 
kom till receptionen där de öppnades, stämplades in och skickades vidare till en 
fakturamottagare ute i huset och samtliga kontor via postväg. Efter kontroll och 
beslutsattest skickades de tillbaka från samtliga kontor till fakturamottagaren på 
ekonomiavdelningen vid distriktskontoret som definitivbokförde dem och 
gjorde dem klara för betalning i Agresso. 
 

5.1.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Lätt att söka fakturor och information om dem t.ex. kontonummer, vem 
som ”ligger på” fakturan och förfallodatum. 

• När kunder vill ha kopior av en faktura är det lättare att ta fram dem. 
• Fakturor försvinner inte lika lätt som med pappersfakturor. 
• Hanteringen av fakturor har centraliserats till distriktskontoret och 

ekonomiassistenterna behandlar 26 000 fakturor istället för 5000-6000 
per år. 

• Väldigt lite pappershantering, vilket spar tid. 
• Filterfunktionen i CDI är ett bra hjälpmedel, men det gäller att ansvarig 

har kontroll. 
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• De tror det blir mindre räntefakturor eftersom alla får samlingsfakturor 
samtidigt med EFH. Förr kunde postgången ta lång tid.  

• Fem dagar före förfallodagen går fakturan till nästa överliggande 
attesträtt. 

• Man får se hur många dagar en faktura ligger hos en EFH användare. 
• Nu kan de se varje attestants egna räntekostnader. 
• De förväntar sig kunna kontrollera fakturor bättre. 

 

5.1.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• De som skötte sig dåligt förut, sköter sig dåligt även nu, ursäktar sig med att de 
inte har tid, eller att det kan vänta. 

• Vissa tycker att man har 30 dagar på sig att attestera. 
• Samlingsfakturor upplevs som svårhanterliga, och därför försöker man 

undvika dem. När flera är inblandade måste varje person gå in och 
plocka bort sin egen adress från listan innan fakturan skickas vidare, 
annars kommer fakturan tillbaka. 

• Det finns endast 60 licenser för CDI och i framtiden kan det bli problem 
när många användare arbetar med EFH samtidigt. 

• Avstämning vid bokslut den sista varje månad. Fakturorna kommer in i 
början av nästa månad vilket innebär att man måste tänka på att de 
hamnar i rätt period. 

• Vid felattestering eller felkontering måste fakturan gå tillbaka till den 
som gjort felet, medan man tidigare kunde rätta någon annans fel efteråt. 

 
 

5.2 Banverket Produktion Malmö 
De har varit med från början och var pilot inom Produktion, startade upp 
mars/april 2003. Skannar själva till hela Produktion Syd och skannern används 
även till att skanna in andra dokument t.ex. bilagor till E-fakturor. 
I framtiden kan skanning komma att samköras med några andra enheter. 
 
Systemet har fått en bra acceptans från användarna. 
Produktion i Malmö har börjat med E-fakturering mot Region Syd som är 
största kunden. Fakturor till Regionen kan bli stora t.ex. omkring 100 sidor. 
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5.2.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som  EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• De har sparat in en tjänst som fördelats ut på andra. 
• Det har sparats tid. Skanning tar tid, men ser man på hela processen så 

har tid vunnits. 
• Bättre kontroll, man kan t.ex. se vem som har en faktura, förfallodatum 

och egna fakturor. 
• Sökmöjligheterna har förbättrats och förenklats med EFH. 
• Mindre postgång, det har sparats cirka 50 000 kronor pga. färre led, 

lättare kuvert och mindre hantering. 
• Systemet sköter kontrollerna t.ex. filtrering och attestregister. 
• Mycket enklare arkivering ger tidsbesparing 
• Överblick över konteringar 
• Pappersfakturor kan komma bort, men med EFH finns de alltid. 
• Upplever att fler fakturor blir betalda i tid, och att räntefakturor minskat. 
• De har till viss del minskat dröjsmålsränta. 
• Slipper pärmar och pappershantering 

 
 

5.2.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• Förr såg man lättare felkonteringar, nu får man istället göra en omföring 
efteråt. 

• Vid fel som fastnar i filtret kan det vara krångligt att rätta till. 
• CDI och AGRESSO är beroende av varandra, vilket kan ställa till 

problem om AGRESSO ”ligger nere” när man arbetar i CDI. 
• Viss kontering kan vara svår, t.ex. vid infoga en rad i konteringen eller 

om det blir 50 öre ”över” 
• Samlingsfakturor orsakar problem, men de försöker styra bort dem om 

det är möjligt. 
 
 

5.3 Banregion Syd 
Systemet fungerade inte tillfredställande när det implementerades och testades 
på södra banregionen. De tog en paus och tömde EFH på alla fakturor. Det kom 
mycket klagomål från användarna, men de saknade ändå EFH efter en tid.  
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Banregion Syd vill skanna själv eftersom man vill ha kontroll och styrning samt 
att en del fakturor kan vara svåra att hantera. 
Dröjsmålsräntan har inte minskat och man tror det beror på att fakturor kanske 
inte prioriteras men det kanske blir bättre när systemet varit i drift längre. 
Än så länge har man inte tjänat in systemet. 20 000 fakturor per år hanteras i 
Banregion Syd.  
 

5.3.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Har jämfört EFH vid bokslut och sett stor vinst t.ex. är inga fakturor på 
vift i huset 

• Det har blivit en jämnare arbetsbelastning för ekonomiavdelningen. 
• Det har inte sparats så mycket tid med EFH, men det är bättre kontroll 

över fakturorna och kvalitén på fakturahanteringen är bättre. 
• Det är möjligt med en snabbare uppföljning av fakturahanteringen med 

EFH. 
 

5.3.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 
Första igångkörningen: 

• Systemet klarade inte av belastningen, vissa tider gick det inte att arbeta 
med EFH och fakturor upplevdes försvinna, men de låg så att de inte 
hittades.  

• Stora fakturor kunde ta 45 minuter och bokslutet fungerade inte pga. 
EFH. 

 
Andra igångkörningen: 

• Systemet är uppbyggt så att alla ska ta hand om sina egna fakturor, men 
alla kanske inte är lämpade för det. 

• Upplevs att det kan vara svårt med konteringen ibland. 
 
 

5.4 Banregion Öst 
Systemet har upplevts som svårt när det implementerades och testades på östra 
banregionen. De hade använt en tidigare variant av EFH från en annan 
leverantör innan de började använda nuvarande EFH. 
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5.4.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som  EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Bättre kontroll, man tappar aldrig bort en faktura som är inskannad. 
• Ej personberoende.  
• Generell vinst med EFH är snabbhet. 
• Mindre pappershantering. 
• Påminnelse fungerar bättre med EFH än med papper, eftersom man inte 

kan springa och leta personer. 
• Mindre postgång eftersom distributionen av fakturor nu sker 

elektroniskt. 
 

5.4.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• Samlingsfakturor är svårt att hantera pga. att många kan vara 
inblandade, de kan komma fram och tillbaka i onödan.  

• Ibland får man faktura tillbaka som man inte skulle få. 
 
 

5.5 Telenät Borlänge 
Attester styrs efter projektnummer och den som kontrollattesterar en faktura får 
inte beslutsattestera denna. Kontoret behandlar 13000 – 14000 fakturor per år. 
Telenät skickar mycket fakturor mellan enheterna. 
 

5.5.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som  EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Mindre postgång och manuell hantering av fakturor. 
• Fakturor försvinner inte och man ser var de befinner sig. 
• Upplever att det betalas mer i tid. 
• Filterfunktionen 
• Tidsvinsten ligger inte på attest nivå, utan det ligger i själva skickandet 

mellan orterna t.ex. mindre postgång och manuell hantering av fakturor. 
• Behöver inte kopiera lika mycket som tidigare. 
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• Man kan se vilka fakturor som har kort förfallodag, så om man inte 
hinner med alla fakturor kan man först ta dem som har kortare 
förfallodag.  

• Det är lätt för ekonomipersonal att hålla koll på sina fakturor. 
 

5.5.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• Dröjsmålsränta finns fortfarande. 
• Vissa prioriterar inte attestering. 
• Samlingsfakturor svårhanterliga, men det var de även innan. 
• Vid utskrift av en faktura följer inte konteringen med. 
• Sökfunktionen upplevs som krånglig pga. att man måste skriva väldig 

mycket samt att man inte får vad man egentligen sökt. 
• Svårt att komma till namnlista i CDI eftersom det är många steg. 

 
 

5.6 Projektering Borlänge 
Köper skanningstjänsten från HK. 
Mailfunktion används till dem som inte använder Workdesk 
Mailfunktionen fungerar så att det skickas ett mail till referenspersonen som 
godkänner och sedan bifogas fakturan i mailet. Projektering har cirka 200 
användare av EFH och började i februari 2003 (först ut efter HK) 
 

5.6.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som  EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Tidsbesparande hantering som helhet, men ingen besparing i enskilda 
moment t.ex. kontering eller attestering. 

• Slipper mycket postgång eftersom distributionen sker elektronisk. 
• Kontroll över attester. 
• Mindre pappershantering. 
• Fakturor försvinner inte. 

 

5.6.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
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• Övergången från den tidigare hanteringen, eftersom det nu är gemensam 

fakturaadress för hela Projektering. 
• Svårt att få alla användare att lära om och ta hand om de egna 

fakturorna. 
• Samlingsfakturor är svåra att hantera. 
• Samma person får inte kontroll- och beslutsattestera. Om en person med 

attestbehörighet kontrollattesterar en faktura kan den hamna i 
attestkorgen. Detta kan vara irriterande eftersom man inte kan attestera 
det man kontrollerat, det skulle vara bättre om fakturan automatiskt 
hamnar hos rätt person. 

• Vissa applikationer störs av EFH. 
 
 

5.7 Elkraft Borlänge 
Sektionen BK (elkraft system) vid Banverket HK i Borlänge har sin egen 
fakturamottagare. Mottagaren har jobbat med EFH sedan 1 ½ år tillbaka dvs. 
sedan EFH infördes. Mottagaren jobbar med EFH varje dag, ibland en timme 
ibland en kvart men det kan ibland ta en halv eller hel dag att hålla på med bara 
en faktura. Det kan bero på att hon ska dela ut fakturan till 8-10 personer, 
kanske stämmer inte summan, följesedel följer inte med eller så är någonting 
annat fel. 
 

5.7.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som  EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Fakturor försvinner inte. 
• Ser var fakturor befinner sig. 
• Mindre kopiering, tidigare kopierade de alltid fakturor och satte in i 

pärmar. 
 

5.7.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• Om någon t.ex. har skrivit in fel summa, då kan mottagaren inte 
korrigera detta utan måste skicka tillbaka fakturan till den personen för 
att han/hon måste avattestera. 
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• När det var pappersfaktura kunde sekreteraren be någon att gå och titta 
om det finns någon post, men nu måste mottagaren själv eller någon 
annan som har samma behörighet som mottagaren gå in i systemet för 
att se det. 

 
 

5.8 Kontorsservice HK Borlänge 
Kontorsservice är uppdelad i 5 olika grupper.  
Olika grupper: 

Grupp 1 Jobbar med telefonväxel och reception  
Grupp 2 Jobbar med vaktmästeriet 
Grupp 3 Jobbar med diariet (ta emot allmänna handlingar) 
Grupp 4 Jobbar med kopiering 
Grupp 5 Jobbar med lokalvård  

Chefen har delegerat besluträtten till 4 av 5 gruppchefer. Från årsskiftet har de 
ändrat rutiner med EFH. Innan delegeringen av beslutsrätten hade chefen 
attesträtt för allihop. Man får både beställa och beslutattestera själv men inte 
göra uttag till sig själv. Enheten har bestämt att det inte ska vara många EFH 
användare och därför använder de mailvarianten samt delegerar kontroll och 
beslutsattesträtt på samma person. Mailvarianten innebär att det skickas en 
elektronisk kopia av fakturan med mail som mottagaren får godkänna och 
skicka tillbaka för beslutsattast. 
 

5.8.1 Fördelar med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av de positiva effekterna som EFH 
medfört för ovanstående enhet. 
 

• Mindre manuell hantering. 
• Största vinsten är delegering och i och med detta har gruppchefer fått 

större kännedom, ansvar och förståelse för sin budget.  
• Fakturor försvinner inte, man har bättre kontroll. 
• Lätt att söka fakturor i CDI-utforskaren, istället för att söka i arkivet. 

 

5.8.2 Problem med EFH 
Nedan presenteras en kort sammanställning av det som upplevs vara 
problematiskt med EFH och programvaran CDI. 
 

• Dröjsmålsränta finns fortfarande 
• Sökfunktionen upplevs som långsam och eftersom den upplevs som 

krånglig av en del användare, tar de fler kopior. 
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• Man kan inte ändra siffror eller annat i konteringen trots att man har 
beslutsrätt, vilket man kunde tidigare.  

 
  

5.9 Sammanställning av fördelar och problem 
Vi pressenterar här en kort sammanställning över de fördelar och problem som 
framkommit i intervjuerna för att ge en överblick över de vanligaste 
gemensamma nämnarna. 
 
Fördelar 

• Lätt att söka efter fakturor med CDI. 
• Bättre kontroll över fakturaflödet. 
• Mindre manuell hantering. 
• Mindre postgång. 
• Tidsbesparing. 

 
 
Problem 

• Sökfunktionen upplevs som svår och trög av en del användare. Detta 
anser vi beror på bristande kunskaper om prgramvaran. 

• Samlingsfakturor är svårhanterliga. 
• Konteringen har vissa svårigheter. 
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6. Effekter av EFH på Banverket 
I detta analys- och resultatkapitel utvärderas intervjuerna på de olika enheterna. 
Nedan analyserar vi effekter med utgångspunkt från Banverkets uppsatta 
mål.(se kapitel 1)  
 
Rent ekonomiskt säger respondenterna i intervjuerna att de ser EFH som en bra 
och långsiktig investering vilken kan ge stora kostnadsbesparingar. Det som 
kommer att ytterligare ge kostnads- och tidsbesparingar är när enheterna 
kommer igång med att både få fakturor samt skicka egna fakturor elektroniskt. 
Vissa enheter är redan på god väg med detta och man samkör även med bl.a. 
inköpssystem som direkt matchar beställning/order mot levererade varor i 
systemet.  
 
 

6.1  Lägre kostnad för fakturahanteringen 
Här har vi valt att koncentrera oss på att beskriva målen och det som vunnits 
generellt med hjälp av de funktioner som finns i systemet. 
 

6.1.1 Automatiserad ankomstregistrering 
När fakturorna är skannade tolkar systemet informationen på fakturan. Efter att 
tolkningen är klar sker en verifiering manuellt där ekonomiassistenten 
säkerställer att systemet tolkat fakturainformationen korrekt. Informationen 
som skapats ligger till grund för ankomstregistrering. Ankomstregistrering sker 
automatiskt med en fördefinierad kontering. 
 
Tidigare var detta ett enskilt moment som utfördes på ekonomiavdelningen 
efter det att t.ex. diariet öppnat fakturan och stämplat in den. Eftersom detta nu 
sker i samband med inskanningen har målet uppnåtts helt. 
 
Frågan är om det sker någon tidsbesparing i själva registreringen, men tidigare 
personal kan nu göra andra uppgifter. Kanske går det fortare eftersom fakturan 
redan är under behandling vid skanningen och eftersom det nu inte är ett enskilt 
moment. 
 

6.1.2 Elektronisk distribution av internfakturor 
Internfakturor inom Banverket hanteras helt elektroniskt genom integrationen 
mellan Agresso och EFH. Internfakturor produceras på samma sätt som 
tidigare, men skillnaden är att man slipper all pappershantering (skriva ut, 
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stoppa i kuvert, frankera o.s.v.) Sedan distribueras fakturorna via EFH ut i 
organisationen för leveransgodkännande, kontering och beslutsattest. 
 

6.1.3 Snabbare distribution mellan handläggare 
Med användningen av CDI programvaran snabbas distributionen upp eftersom 
arbetet sker elektroniskt vilket innebär att när en faktura skickas så finns den 
hos nästa användare i systemet i nästa sekund. Sitter berörda personer på olika 
platser blir distributionen snabbare då man slipper skicka fakturor med post.  

Efter digitalisering finns det skillnad till viss del. Ett exempel är när en faktura 
skall sakgranskas av flertalet personer, fakturan skickas ut till var och en 
samtidigt för sakgranskning. Tidigare gick den från person till person, vilket tog 
lång tid eftersom samtliga berörda kanske inte satt i samma hus eller samma 
geografiska område.  En faktura som många var inblandade i kunde därför ta tid 
och förorsaka dröjsmålsränta.  

Vi anser att snabbare distribution mellan handläggare bidrar till en ekonomisk 
besparing trots att det är lite svårt att ge en konkret besparingssiffra utifrån vår 
samlade information. Vinsten ligger i tid, postgång och i förlängningen 
dröjsmålsränta.  
 

6.1.4 Eliminering av dubbelarbete  
En effekt av digitaliseringen som kan konstateras är att dubbelarbetet har 
minskat. Förr registrerade man fakturor manuellt vid ankomsten och efter 
beslutattest och kontroll gjorde man en manuell definitivbokföring i 
ekonomisystemet för slutbetalning. Men nu sker ankomstregistrering i samband 
med skanning och definitivbokföring sker i systemet helt automatisk med den 
kontering som fakturan åsatts. Ekonomisystemet bevakar sedan förfallodatum 
för fakturan.  
 

6.1.5 Automatisering av manuella kontroller 
I systemet finns möjlighet att kontrollera vissa fakturor i ett kontrollsteg som 
kallas filtrering. Man kan sätta olika parametrar för att få bättre kontroll på 
större belopp, vissa konton samt slumpvis om cirka 10 %. 
Filterfunktionen ställer dock krav på att den kontrolleras med jämna mellanrum. 
 
Attestregister finns i systemet och är ett bra hjälpmedel eftersom det 
automatiskt känner av vilka som är behöriga att attestera vilka fakturor, tidigare 
var man tvungen att kontrollera attestbehörigheten manuellt på 
ekonomiavdelningen. 
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Systemet ger även stöd för förfallodatum, t.ex. när förfallodatum är kort och 
fakturan har legat hos en attestant så skickas den vidare till en annan attestant 
med samma eller högre behörighet. 
 
Systemet ger dessutom stöd för kontroll av konteringsbegrepp online och feed 
back direkt genom Agressointegration. 
 

6.1.6 Enklare rutiner för arkivering 
Efter att fakturorna skannats buntas de ihop, märks med datum och läggs i en 
kartong. Tidigare skickades de runt i organisationen och sedan sorterades de 
efter nummerordning när de definitivbokförts på ekonomiavdelningen, vilket 
kunde vara tidsödande. 
 
Här har det sparats tid och resurser eftersom den tidigare hanteringen med 
sortering efter nummerordning kunde ta mycket tid i slutet av månaden för 
vissa kontor. Med det nya systemet är det inte ofta man behöver söka efter 
pappersfakturor, men om man har behov av det upplevs det som enkelt att söka 
på datum när fakturan skannats in. 
 

6.1.7 Sammanfattande värdering av lägre kostnad 
Samtliga punkter under lägre kostnad anser vi vara uppfyllda med EFH. Flera 
funktioner är automatiserade vilket leder till att det sparas både tid och att vissa 
moment försvinner. 
 
 

6.2 Bättre kontroll över fakturaflödet 
I större organisationer skickas pappersfakturor runt bland kontoren av olika 
anledningar, detta kan medföra att papper försvinner eller glöms bort. EFH 
erbjuder ett enkelt och säkert sätt att skicka runt fakturor i en större organisation 
som Banverket. 
 
Funktioner finns i systemet för att gå in och söka en faktura. För att se var 
fakturan befinner sig kan man även nyttja CDI Utforskaren som ger full 
kontroll per användare, leverantör och antal förfallodagar. Denna funktion 
nyttjas av ekonomipersonal för att övervaka flödet. 
 
Det finns även en notifierare som talar om när användaren har fakturor att 
hantera. Eskaleringsfunktionen eskalerar fakturor i beslutsattest om den legat 
orörd viss tid eller snart förfaller. 
 



 

   31 

6.2.1 Minskade kostnader för dröjsmålsränta 
Alla fakturamottagare samt enhetschefer har behörighet till fakturor som de ska 
bearbeta. Fakturamottagaren kontrollerar ofta de fakturor som ej är attesterade 
och kan påminna attesteraren om det är kort förfallodag samt kan se om 
attesteraren är sjuk eller bortrest. I sådana fall kan fakturamottagaren skicka 
vidare fakturan till någon annan som har samma behörighet eller till 
enhets/avdelningschefen.  
 
En av vinsterna med EFH är att ledtiderna för en fakturas behandling kan 
reduceras, främst beroende på att tidsödande pappersexercis elimineras. Om 
tiden för fakturahanteringen kan reduceras antar vi att detta skulle kunna leda 
till att Banverket reducerat sina dröjsmålskostnader. 
 
Efter våra intervjuer kan vi se att när det gäller dröjsmålsränta så finns det tre 
kategorier: 

• De som anser att dröjsmålsräntan minskat. 
• De som anser att dröjsmålsräntan ej minskat 
• De som tror eller upplever att dröjsmålsräntan borde minskat. 

 
De flesta vi intervjuat upplever en bättre kontroll över fakturorna, men ändå är 
det inte säkert att räntefakturorna minskat. Vad beror det på? Som vi ser det är 
det den mänskliga faktorn som ligger bakom. Organisationen består av 
människor och de som slarvade med pappersfakturor slarvar även med 
elektroniska fakturor. Det kan även vara så att attesterare tror att de har 30 
dagar på sig att attestera sin faktura eftersom fakturan är på 30 dagar. Är det då 
fler personer som ska hantera fakturan hinner den inte bli betald i tid. Det 
problematiska är hur man påverkar dem så att fakturor inte blir liggande för 
länge.  
 
Samtidigt tycker en del administratörer att det är effektivare med 
pappersfaktura, eftersom de kunde gå direkt till en attesterare med fakturan i 
hand och be honom/henne att skriva på direkt om det var bråttom. 
 

6.2.2 Minskade kostnader för hantering av betalningspåminnelser 
Tidigare fick Banverket ibland påminnelser från sina leverantörer och det var 
svårt att lokalisera själva fakturan samt orsaken varför fakturan inte var betalt. 
Att springa runt i huset eller i arkivet och leta efter fakturan eller be 
leverantören att skicka fakturan igen kan ta tid och tid kostar pengar. Dessutom 
kan ett stort fakturabelopp vara grund till stor dröjsmålsränta. Nu är det mycket 
lättare att lokalisera fakturan och ta reda på varför den inte är betald. 
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6.2.3 Lättare att lokalisera fakturor under behandling 
Målet med att lokalisera fakturan har verkligen uppnåtts. Efter skanning finns 
alltid fakturan, den försvinner aldrig. De som har överordnande behörighet  
(ekonomipersonal) kan lätt finna uppgifter om var en specifik faktura befinner 
sig, var den har varit och hur länge den har varit hos varje användare genom att 
gå in i utforskaren och söka. Tidigare fick man leta i arkiv eller springa runt i 
hela huset och om fakturan skickats fick man ringa och söka den.   
 

6.2.4 Sammanfattande värdering av fakturaflödet 
När det gäller minskad dröjsmålsränta har vi kommit fram till att Banverket bör 
ha minskat kostnaderna för dröjsmålsränta. På några enheter har 
dröjsmålsräntan inte minskat, vilket snarare beror på personer än på systemet. 
Hanteringen av betalningspåminnelser och att lokalisera fakturor under 
behandling har förenklats med EFH eftersom man enkelt har kontroll på vart 
fakturorna befinner sig i systemet. 
 
 

6.3  Höjd kvalitet i redovisningen av leverantörsfakturor 
Med ett system för elektronisk fakturahantering ökar möjligheterna att bygga in 
kontroller för ökad kvalitet i redovisningen. Eftersom fakturorna finns i 
systemet och det är snabbt att följa upp en faktura så kan det anses att kvaliteten 
har höjts i redovisningen. Dessutom försvinner det inte några fakturor som det 
tidigare funnits risk att det gjorde. 
 

6.3.1 Minskade kostnader för kopiering av fakturor 

En effekt av digitaliseringen som kan konstateras utifrån intervjuerna är att 
kopiering av fakturor har minskat trots att vissa användare fortfarande vill 
skriva ut fakturor. En del användare vill ha fakturor i sina pärmar eftersom 
sökfunktionen upplevs som trög och krångligt. Samlingsfakturor är ett annat 
bekymmer, de flesta tycker att det tar tid att bläddra fram och tillbaka i 
flersidiga fakturor med EFH och därför föredrar de att ta ut kopior av t.ex. 
samlingsfakturor.  
 

6.3.2 Snabbare utredning som kräver åtkomst 
Målet med snabbare utredning av arkiverade fakturor har uppnåtts fullständigt. 
Förr arkiverade de bara pappersfakturor och det tog längre tid att komma åt. Nu 
arkiveras både originalfakturor samt skannade fakturor och behöriga kan söka 
en faktura via systemet oberoende av geografisk ort. Dessutom kan man skriva 
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ut en kopia av en faktura från systemet om det behövs. Användaren har både 
traditionella och nya snabba digitala möjligheter att komma åt en faktura. Det är 
också enkelt och lätt att komma åt en arkiverad originalfaktura om man ser 
skanningsdatum på skärmen. Det är bara gå in i arkivet och hämta ut den, 
eftersom alla originalfakturor arkiveras efter datum. 
 

6.3.3 God tillgänglighet oberoende av geografisk ort 
Fakturor är lätt tillgängliga så fort de finns i systemet och behöriga användare 
har tillgång till Banverkets intranät, oberoende av var användaren befinner sig. 
Elektronisk distribution av fakturor sker sekundsnabbt även mellan användare 
som sitter geografiskt långt ifrån varandra. En digital faktura som ska delas av 
flera kan distribueras i parallella flöden, vilket också förkortar 
handläggningstiderna. 
 
Nu kan användare gå in själva utifrån, istället för att t.ex. åka in till 
ekonomiavdelningen och leta i pärmar i arkivet. 
 

6.3.4 Sammanfattande värdering av höjd kvalitét 
Med EFH behöver man inta ta kopior av fakturor eftersom de hela tiden finns i 
systemet, men användare kan ändå känna behov av att skriva ut en faktura t.ex. 
vid samlingsfakturor. Vi anser dock att målet med höjd kvalitét är uppnådd 
eftersom fakturorna alltid finns i systemet och man kommer åt dem snabbare än 
om man söker dem i arkivet och man är inte beroende av var man befinner sig 
geografiskt. 
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7. Slutsats och diskussion 
Här behandlas vår sammanfattande slutsats gentemot effektmålen och därefter 
görs ett antal kvantitativa antaganden för vad hela Banverket skulle kunna spara 
med EFH utifrån de siffror vi har. Därefter presenteras en kort generell 
diskussion utöver effektmål följt av reflektioner gällande syftet med rapporten. 
 
 

7.1 Sammanfattande slutsats 
Vi har sammanfattat analys och resultat utifrån vår samlade information och 
intervjuer. Vi har kommit fram till att det inte finns några nackdelar med 
elektronisk fakturahantering. Däremot finns många fördelar, dels rent 
ekonomiska men även vinster som inte är direkt mätbara. Vi har nedan beskrivit 
de viktigaste effekterna under respektive effektmål. 
 
• Lägre kostnad för fakturahanteringen 

Genom införandet av EFH har flera arbetsmoment försvunnit eller 
automatiserats. Jämfört med det tidigare flödet för en faktura, har 
ankomstregistreringen automatiserats liksom definitivbokföringen. 
Filterfunktionen hjälper till att hålla koll på bl.a. stora belopp, vissa konton 
och en viss del genom slumpen, som tidigare gjordes manuellt på 
ekonomiavdelningen. 

 
• Bättre kontroll över fakturaflödet 

När det gäller minskad dröjsmålsränta har vi kommit fram till att de bör ha 
minskat kostnaderna för dröjsmålsränta. På några enheter har 
dröjsmålsräntan inte minskat, vilket snarare beror på personer än på 
systemet. Hanteringen av betalningspåminnelser och att lokalisera fakturor 
under behandling har förenklats med EFH eftersom man enkelt har koll på 
var fakturorna befinner sig i systemet. 

 
• Höjd kvalitet i redovisningen av leverantörsfakturor 

Med EFH behöver man inta ta kopior av fakturor eftersom de hela tiden 
finns i systemet, men användare kan ändå känna behov av att skriva ut en 
faktura t.ex. vid samlingsfakturor. Vi anser dock att målet med höjd kvalitét 
är uppnådd eftersom det fakturorna alltid finns i systemet och man kommer 
åt dem snabbare än om man söker dem i arkivet och man är inte beroende 
av var man befinner sig geografiskt. 

 
 
På sikt kommer det förmodligen att ske rationaliseringar inom 
fakturahanteringen, dels genom möjligheten att centralisera ytterligare 



 

   35 

funktioner inom exempelvis skanning och support. Det som kommer att 
påverka ytterligare och ge ännu större besparingar, är när man infört elektronisk 
fakturering fullt ut. Skanningsmomentet kommer att bli betydligt mindre i tid 
räknat och genom att man samkör med inköpssystem så försvinner även 
momentet med attestering. 
 
 

7.2 Ekonomiska effekter 
För att kunna utvärdera om systemet med EFH har givit några positiva 
ekonomiska effekter eller ej, bör en noggrannare beräkning ske av fördelarna 
med systemet. Denna uppgift kommer dock inte att bli lätt, eftersom det är ett 
antal faktorer som måste vägas in. Här redogör vi för våra antaganden och där 
det är möjligt har vi försökt att utifrån de siffror vi fått, se vad det skulle 
innebära för hela Banverket. Nedanstående antaganden är några exempel som 
vi valt att belysa och det finns flera områden man kan göra antaganden för. 
 
I våra beräkningar har vi utgått från en timkostnad på 250 kr och sedan räknat 
om den kostnaden till 4,17 kronor per minut.  
 
När det gäller sammanlagda fakturor, användare av EFH, porto och 
kopieringskostnad, har vi utgått ifrån Banverkets siffror.  
Antagande siffror har vi använt i avsnitt 7.2 när det gäller hur många EFH 
användare som sökte fakturor i arkivet, hur många procent fakturor som 
skickades via vanlig postväg, hur många procent fakturor som kopierades, samt 
hur mycket tid vunnits i genomsnitt när det gäller enklare arkivering, digital 
faktura sökning, eliminering av dubbelt arbete, automatisering av dubbelt arbete 
och automatiserad ankomstregistrering.  
 

7.2.1 Minskade kostnader för kopiering av fakturor  
Vi utgår från ensidiga fakturor. Vissa fakturor kan vara flersidiga. Själva 
kopieringskostnaden är inte så mycket, men att ta sig till och från 
kopieringsmaskinen, väntetid vid maskinen och själva kopieringen skulle kunna 
ta i genomsnitt 3 minuter.  
 
80 % av 300 000 är 240 000 fakturor. 
Kopieringskostnaden är 0,50 kr per kopia 
Arbetskostnad för 3min * 4,17 kr/min = 12,50 kr. 
Enbart kopieringsvinsten är (240 000 st * 13 kr) 3 120 000 kr/år. 
 
Vi antar att detta är lågt räknat. Kopiering av en enstaka faktura kan ta mer en 3 
minuter eftersom man kanske sitter lång ifrån maskinen, maskinen behöver 
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värmas, en faktura kan bestå av olika sidor. Om man däremot hanterar många 
fakturor på samma gång blir tiden per faktura väsentligt mindre. 
 
Dessutom kan man vinna tid genom att inte sätta in fakturor i pärmar. 
Användare behöver inte längre spara kopia av en faktura i sin pärm.  
Vi antar att sätta in en faktura i en pärm tar i snitt en halv minut per faktura.  
I sådana fall skulle det kosta för hela Banverket sammanlagt (300 000 * 4,17 * 
0,5) 625 500 kr/år.  
Vi utgår ifrån att 20 % av fakturorna fortfarande sätts in i pärm. 
60 000 * 4,17 * 0,5 = 125 100 kr/år 
Årligen vins med att inte behöva sätta fakturor i pärmar är: 625 500 – 125 100= 
500 400 kr/år   
 
Sammantaget ger detta en besparing på 3 120 000 + 500 400 = 3 620 400 kr/år 
 

7.2.2 Enklare rutiner för arkivering 
Banverket sorterade och arkiverade fakturor. Vi antar att sorteringen tog 15 
sekunder för varje faktura.300 000 * 4,17 kr/min * 0,25 min  = 312 000 kr/år. 
 
Nu buntas fakturorna i papplådor med datum varje dag efter efterskanning och 
det tar inte lika lång tid som tidigare. Även om vi antar att det bara tar i snitt 5 
sekunder för varje faktura, blir det i arbetskostnad för hela Banverket 312 000 
kr/år / 1/3 av tiden = 104 000 kr/år. 
 
Det man vunnit per år blir då 312 000 – 104 000 = 208 000 kr/år 
 

7.2.3  Digital faktura sökning 
Elektronisk arkivering har också gynnat en annan stor ekonomisk besparing när 
det gäller att söka en gammal faktura. Med det nya systemet är det inte ofta 
man behöver söka efter pappersfakturor i arkivet, men om man har behov av 
det upplevs det som enkelt att söka på datum när fakturan skannats in. 
 
Vi antar att varje användare sökte en faktura om året och fick gå till arkivet för 
att leta och att det tog 10 minuter för varje faktura. 
2000 användare * 4,17 kr/min* 10min = 83 400 kr/år  
I verkligheten kan det ta längre tid att söka en faktura eftersom alla användare 
inte sitter i samma hus som arkivet ligger i. 
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7.2.4 Eliminering av dubbelarbete  
Förr gjorde man manuell definitivbokföring i systemet efter beslutsattest och nu 
sker det automatisk. Vi antar att den manuella bokföringen tar 15 sekunder per 
faktura och i sådana fall sparar hela Banverket (300 000 * 4,17 * 0,25) = 
312 750 kr/år. 
 

7.2.5 Automatisering av manuella kontroller 
Här ligger också en tidsvinst. Förr kontrollerade man manuellt om någon 
obehörig hade attesterat fakturor. Nu säger systemet ifrån om någon obehörig 
vill attestera. Förr kontrollerades alla fakturor manuellt och att det tog i snitt 
0,25 minut per faktura. 
300 000 fakturor * 4,17 kr/min * 0,25 min = 312 750 kr/år. 
 

7.2.6 Automatiserad ankomstregistrering 
Förr gjordes ankomstregistrering manuellt i systemet efter instämpling. Nu sker 
ankomstregistreringen automatiskt, efter det att fakturan skannats in i systemet.  
 
Vi antar att den manuella ankomstregistreringen tog minst 0,25 minut per 
faktura. I sådant fall sparar hela Banverket (300 000 fakturor * 4,17 kr/min * 
0,25 min) = 312 750 kr/år. 
 

7.2.7 Besparing genom minskad postgång 
En effekt av digitaliseringen som kan konstateras utifrån intervjuerna är 
besparing i postgången. Som exempel anländer fakturorna till ett distriktkontor 
och tas om hand av en handläggare som öppnar posten och stämplar in 
fakturorna. Därefter skickas fakturorna till ekonomiavdelningen där de 
ankomstregistreras för att sedan skickas till den avdelning som ska ha fakturan 
 
Om vi antar att 20 % av fakturorna skickades via vanlig post till samtliga 
geografisk utspridda kontor, får vi följande resultat. 
 
Själva arbetet för hanteringen antar vi att det tar 3 min/st 
60 000 * 3 min * 4,17 kr/min = 750 600 kr/år  
 
Kostnad för porto och kuvert 
60 000 * (4,80 porto + 0,50 kuvert) = 318 000 kr/år 
 
Enligt dessa beräkningar betyder det att Banverket har sparat 1 068 600 kr/år, 
vilket är stora besparingar bara för posthanteringen. Dessutom sparas det en hel 
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del manuellt arbete vid ankomsten i de geografiskt utspridda kontoren 
(kuvertöppna, stämpling, registrering, mata in, skicka vidare etc.). 
 
Vi anser att kostnaderna kan vara högre eftersom många fakturor skickas i flera 
led. Däremot skickas fakturorna oftast inte en och en utan de samlas i större 
kuvert, men eftersom vi inte har siffror på hur många fakturor i snitt som 
skickas samtidigt, utgår vi från ovanstående exempel. 
 

7.2.8 Sammanställning av ekonomiska effekter 
Här nedan visar vi en tabell över sammanställningen av våra antaganden i 
tidigare avsnitt. Det vi visat i våra antaganden är några exempel, det finns fler 
områden där antaganden kan göras. Vi anser dock att detta kan göras i en ny 
studie där man går djupare in i studier av kostnader och tidsåtgång för de olika 
momenten. 
 
 

Besparingar från olika moment Besparing kr 
7.2.1 Kopiering av fakturor  3 620 400
7.2.2 Enklare rutiner för arkivering 208 000
7.2.3 Digital fakturasökning  83 400
7.2.4 Eliminering av dubbelarbete  312 750
7.2.5 Automatisering av manuella kontroller 312 750
7.2.6 Automatiserad ankomstregistrering 312 750
7.2.7 Minskad postgång 1 068 600
 
Beräknade besparingar i hela Banverket per 
år baserat på våra antaganden 

5 918 650

Figur 5. Översikt Besparingar och kostnader EFH  
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7.2.9 Alternativt räknesätt  
Hittills har vi diskuterat några möjliga vinster med EFH utifrån egna 
antaganden. Det finns även ett alternativt sätt att räkna på detta. 
 
Enligt Tabell 1 kostar hanteringen för en skannad faktura 29 kr/st. Vi ställer här 
kostnaden för skanningshanteringen mot den tidsvinst man gör gentemot 
pappershantering av fakturor. De siffror vi använt oss av kommer från Figur 4 
samt Banverkets egna siffror. 
 
Peter Fredholm och Lars Dykert har kommit fram till i en av sina rapporter att 
hantering av en pappersfaktura kostar 87 kr. 
 
Totala hanteringskostnader för pappersfaktura vid BV 
300 000 fakturor * 87 kr/st = 26 100 000 kr/år  
Totala hanteringskostnader för skanning av pappersfakturor vid BV 
300 000 fakturor * 29 kr/st = 8 700 000 kr/år 
 
Ekonomisk besparing 
26 100 000 - 8 700 000 = 17 400 000 kr/år. 

 

7.2.10 Elektroniska leverantörsfakturor 
Vi har i detta exempel utgått från Tabell 1. Det kostar 29 kr (inklusive 
hantering) att skanna en faktura. Vidare vet vi att inom kort får Banverket 
leverantörsfakturor elektronisk. Banverket kan inte få 100 % av sina 
leverantörsfakturor elektronisk eftersom det finns många små leverantörer som 
inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Vi antar att Banverket 
kommer att få 80 % av sina leverantörsfakturor elektronisk. I så fall kommer 
det att ge stora besparingar. 
 
Antagande besparingar för att slippa skanna per år: 
240 000 * 29 kr = 6 960 000 kr 
 
Vid en eventuell EDIhantering kostar en faktura 10 kr att hantera enligt tabell 
1. 
10 kr * 240 000 fakturor = 2 400 000 kr/år 
 
Med detta som underlag i vårt antagande, menar vi att det skulle kunna sparas 
4 560 000 kr/år när de flesta fakturor anländer elektroniskt. 
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7.3 Miljömässiga aspekter 
En fråga vi funderat över som ligger utanför effektmålen är om EFH kan vara 
ett bidrag till Banverkets miljöpolicy. 
 
EFH är ett steg mot ett papperslöst kontor vilket är bra för miljön. De 
traditionella pappersfakturorna måste fraktas ut med olika transportmedel vilket 
förorenar miljön, detta slipper man till viss del med EFH. I framtiden när 
fakturorna kommer in elektroniskt och skickas elektroniskt kommer detta 
ytterligare att förbättras.  
 
EFH bidrar inte direkt till Banverkets miljöpolicy och i sammanhanget kan det 
ses som en liten del, men även en lite del fyller sin funktion i en stor 
organisation.  
 

 

7.4 Reflektion gällande syftet 
Syftet var att analysera vilken effekt användningen av elektronisk 
fakturahantering får i en stor organisation. Vilka effekter får det? Vilka vinster 
gör man? 
 
Genomgående i jämförelser med andra rapporter och artiklar inom elektronisk 
fakturahantering med skannade fakturor, ser vi att man ofta undviker att uttala 
sig om vilka vinster som gjorts i kronor. De gemensamma nämnarna är här 
sammanställda. 
 

• Kontroll (man ser var fakturor befinner sig och fakturor kommer inte 
bort) 

• Rationalisering (arbetsmoment försvinner och kan i vissa fall 
centraliseras) 

• Minskad pappersförbrukning (det behövs inga kopior eftersom man ser 
fakturorna i systemet och man slipper skicka runt fakturor i 
organisationen) 

• Snabbare hantering (med EFH finns fakturorna i systemet och kan 
snabbt distribueras oberoende av var mottagarna befinner sig) 

 
Det man bör ta hänsyn till vid djupare jämförelser av olika företag som 
använder EFH är t.ex. hur organisationen är uppbyggd och antalet fakturor som 
hanteras. Om organisationen är geografiskt utspridd och om flera användare 
behöver tillgång till fakturorna, sparar man in mer i hanteringstid och den 
kontroll som EFH medför. 
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Hanteras det många fakturor sparas det mer pengar, eftersom det enligt figur 4 
kostar 87 kronor att hantera fakturor på traditionellt sätt medan en skannad 
elektronisk faktura kostar 29 kronor. Det sparas med andra ord 58 kronor per 
faktura i hanteringskostnad. En organisation som hanterar väldigt många 
fakturor sparar då naturligtvis mer än dem som hanterar få fakturor. 
 
 

7.5 Genomförande och källkritik 
De allra flesta personer vi har intervjuat är positiva till EFH, och de har valts ut 
av vår uppdragsgivare och kontaktpersoner på de olika avdelningarna vilket kan 
vara negativt för objektiviteten i uppsatsen. Men eftersom detta inte är en 
attitydundersökning så har personliga åsikter ingen eller mycket liten påverkan 
på det fakta vi erhållit. 
 
I litteraturstudierna har vi inte hittat så många böcker inriktade mot den EFH 
som Banverket använder, men vi har hämtat information från andra rapporter 
och examensarbeten inom samma genre.  
 

7.5.1 Hur det har gått 
Det har på flera sätt varit både lärorikt och roligt att utföra detta examensarbete. 

• Se samband  
Vi har fått öva oss i att sammanställa en mängd information för att få en 
överblick över vårt arbete 

• Studera litteratur 
Vi har genom att läsa in oss på ett nytt ämne lärt oss en hel del om 
elektronisk fakturahantering 

• Möjlighet att se flera enheter 
Det var inspirerande att få besöka flera enheter inom Banverket 

• Intervjuteknik (Kvalitativ intervju) 
Vi har fått träna oss att intervjua och eftersom vi använde oss av 
bandspelare, har vi även sett våra förbättringsmöjligheter inom ämnet. 

• Personligt utvecklande 
När arbetet med rapporten är klar kan vi även säga att vi förutom 
kunskaper om EFH, även lärt oss en del om oss själva. 
 

7.5.2 Metodutvärdering 
Vi anser att FA/SIMM har fungerat bra i de moment vi valt att använda 
metoden, handlingsgrafer för att få en överblick över vissa processer och 
problemlista/grafer för att se samband mellan olika problem.  
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Den kvalitativa intervjumetoden har även den fungerat bra eftersom de 
intervjuade fått möjlighet att framföra sina personliga åsikter utan att ha blivit 
styrda i någon speciell riktning.  
 

7.5.3 Validitet och Reliabilitet 
Vi anser att vår analys har bra validitet och att våra resultat är vad man kan 
vänta sig. Detta eftersom vi fann liknande slutsatser i de olika rapporter vi 
studerat. 
 
I våra ekonomiska beräkningar har vi gjort antaganden baserat på vad vi funnit 
rimligt. De tider vi utgått ifrån samt de priser vi räknat med på t.ex. porto, 
kuvert och kopieringskostnader är uppskattade. Vi har sedan utgått från GEA:s 
rapport ”Elektroniska Fakturor”, version 2.0, 19 januari 2004, där vi hämtat 
siffror och kostnader för respektive fakturahanteringssätt. Om det önskas en 
mer exakt beräkning av ekonomiska besparingar inom Banverket är det bättre 
att göra egna mätningar och underlag. 
 
Eftersom vi med våra intervjuer täckt in en varierande del av organisationen 
och eftersom våra resultat kan jämföras med tidigare studier inom ämnet anser 
vi att även reliabiliteten är god. Med detta känner vi att vår rapport kan 
användas som underlag vid studier inom elektronisk fakturahantering. 
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Bilaga 1 

 

Begreppslista 
 
EFH    Elektronisk fakturahantering 

 

CDI    Columna Digital Invoice, programvara 

 

Workflowsystem  System som hanterar information automatiskt, 

    beroende av roller och ansvar 

Flödesprogramvara  Programvara för workflow 

Autocirkulation I flödesprogramvara cirkulerar t.ex. en faktura till 

olika mottagare 

Kontrollattestant Kontrollerar att fakturan är riktig och sätter sedan 

en signatur på fakturan, sköter även kontering 

Beslutsattestant  Godkänner fakturan innan den går till betalning 
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