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Sammanfattning 
I utbildningen systemvetenskap, 120 poäng, vid Luleås Tekniska Universitet ingår det att 
skriva en C-uppsats som examensarbete.  
 
Syftet har varit att skapa förståelse för orsakerna till varför det är problematiskt för 
företag att fakturera elektroniskt, samt för vilka negativa faktorer som påverkar 
genomslagskraften. Utifrån detta kan företag, som inte infört elektroniska faktureringar, 
själva skapa en uppfattning om elektronisk fakturering.  
 
Tillvägagångssättet har varit, att efter teoristudie, göra intervjuer. Jämförelse av resultaten 
visar att teorin bekräftas av empirin. 
 
Följande faktorer kan ha påverkat införandet av elektronisk fakturering: 
 
• Problem om standard och filformat 
• Säkerhetsaspekter 
• Förändringsmotstånd 
• Effektivare hantering 
• Relation/kund/leverantör 
• Tidsbesparing 
• Ekonomiskt perspektiv   



Abstract 
The education in Information Systems Sciences, 120 credits, at Luleå University of 
Technology includes writing a C-thesis as an examination.  
 
The purpose of this thesis has been to describe why it is a problem for companies to use 
electronic invoices, and to find the negative factors that influence. Companies, that 
haven’t started using electronics invoice, can by reading this thesis form their own 
opinion about electronic invoices.  
 
The methods used during this work are theoretical studies and interviews.   When 
comparing the theories with the empirical investigation I found the same factors that 
affected the introduction of electronic invoices: 
              
• Problems with standards and file formats 
• Security aspects 
• Resistance to changes 
• More effective management 
• Relations between customers and suppliers 
• Economy of time 
• Economic perspectives 



Förord 
År 2004 påbörjade jag denna uppsats tillsammans med en studiekamrat. Under hösten 
delade vi på oss med olika målsättningar. Min målsättning blev att avsluta mina studier 
med denna C-uppsats som examensarbete.     
 
Arbetet är en tio poängs uppsats vid Institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, Avdelningen för systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
Resultatet kan vara intressant för företag som har funderingar att implementera 
elektronisk fakturering eller vill utöka sitt nuvarande användande av detta idag.  
 
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till de företag som låtit sig bli intervjuade och till 
mina handledare, Stig Nilsson och Ingela Johansson som villigt hjälpt och diskuterat 
frågor och funderingar.  
 
Slutligen ett stort tack till min familj och respektive som stått ut med mig under denna tid 
och har gjort detta arbete möjligt. 
 
Luleå Mars 2006  
 
Daniel Fernström 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel beskrivs den övergripande bakgrunden och problemområdet till uppsatsen. 
Därefter redovisas forskningsfrågan samt syftet till uppsatsen, avgränsningen och även 
definitioner. Här kommer även att redovisas valet av ämne och varför det är intressant att 
studera det närmare.   

1.1 Bakgrund/Problemområde 
Handel är en gammal företeelse där köpare och säljare möts för att ta del av utbud och 
efterfrågan. Handeln har förändrats på flera sätt, men dessa framsteg är ganska 
blygsamma. Den tekniska utvecklingen inom detta område går hela tiden framåt för att 
effektivisera handeln och finna nya marknader.  
 
Elektroniska affärer har mer eller mindre funnits lika länge som datorn har använts till de 
administrativa tillämpningarna. Exempelvis kunde information sändas från system till 
system via filöverföring (Fredholm, 1999). 
 
I mitten av 90-talet uppkom begreppet ”Electronic Commerce” genom att Bill Clinton 
år1994, gav sina federala förvaltningar i uppdrag att använda sig av detta för både 
varuinköp och andra kontakter med näringslivet.  
 
Många företag och myndigheter har idag en hög grad av datorisering med 
sammankopplade datorer i nätverk, både internt och externt. Därför är det en naturlig 
följd att dessa nätverk börjar användas även i handeln mellan organisationer för att 
effektivisera affärsprocessen. Genom att tillvarata de möjligheter elektroniska tjänster ger 
kan kostnader sänkas. Kvaliteten kan förbättras och värdet för både leverantör och kund 
ökar.  
 
I samband med förändringar medför det också osäkerhet, samt att det är en trygghet att få 
jobba vidare i gamla mönster. Idag är det inte bara handeln i sig som har förändrats utan 
även de som påverkar runt om företaget t.ex. transporten har effektiviserats. Även 
administrativa metoder har utvecklats.  
 
I artikeln ”Företagens tur”, i Computer Sweden (2004-03-08), diskuteras elektronisk 
fakturering, där det tas upp om: ”Trots 20 års erfarenhet av att få företag att fakturera 
elektroniskt, är det idag bara 4-5 % av medelstora Svenska företag som använder detta 
inom företag mot företag (B2B).” Det väckte mitt intresse att ta reda på hur det kan 
komma sig att det är så få företag som har infört detta, och försöka få en uppfattning om 
vad som ligger till grund till det.  
 
Det ledde till kontakt med två företag som nämndes i artikeln. De företag jag tog kontakt 
med var TietoEnator och WM-data. Den person, på respektive företag som kontaktats, 
bekräftade att det bara var 4-5 % som använde sig utav elektronisk fakturering. Då fick 
jag veta att denna artikel omfattade alla elektroniska faktureringssystem.    
 
För att kunna få en helhetsbild av vad som orsakar att det inte är många som använder sig 
av elektroniska fakturor, belyses upplevda hinder som företagen ser som nackdelar. Även 
fördelar inom elektronisk fakturering tas upp.    
 



Inledning 

2 

En kontakt med Lars Dykert den 14/2-05, som ligger bakom GEA rapporten och även 
skrivit boken ”e-business – för tillväxt och lönsamhet”, gav mig en klarare bild av vad 
som gör att inte fler använder sig av elektronisk fakturering. Enligt Lars Dykert är 
problemet att inte mellanstora företag använder sig av elektronisk fakturering. Orsak kan 
vara att det finns misstänksamhet och ovana med tekniken som finns. Det kan även vara 
att företagen känner till att det finns virusangrepp och bedrägerier, som gör att de inte 
använder sig utav elektronisk fakturering. Företagen kan eventuellt tappa viktiga kunder 
genom att de inte kan erbjuda affärs- och konkurrensmässiga system. 
 
Problemställningen för detta arbete består i att försöka påvisa de nackdelar samt fördelar 
gällande implementering av elektronisk fakturering för att kunna undersöka varför 
elektronisk fakturering har haft en så liten genomslagskraft. Min strävan är att uppnå en 
förståelse för och en insikt i elektronisk fakturahantering. 

1.2 Forskningsfrågan 
Forskningsfrågan som uppsatsen slutligen skall svara på är: 
”Vilka faktorer påverkar användningen av elektroniska fakturor?” 

1.3 Syfte 
Syftet är att skapa förståelse för orsakerna till varför det är problematiskt för företag att 
fakturera elektroniskt, samt för vilka negativa faktorer som påverkar genomslagskraften. 
Utifrån detta kan de företag, som inte infört elektroniska faktureringar, ta del av de 
faktorer som framkommit i arbetet, och själva skapa en uppfattning om hur de kan 
hantera dessa problem och hinder. 

1.4 Avgränsning  
Med anledning av artikeln i Computer Sweden (mars 2004), som var inriktad på 
mellanstora svenska företag, avgränsas projektet till att studera e-fakturering inom e-
handel, företag mot företag (B2B) hos mellanstora svenska företag, vilka redan använder 
sig av elektronisk fakturering.  
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1.5 Definitioner 
B2B: Verksamhetsområdet B2B benämns Business to Business. B2B är oerhört 
varierande. Därför är det inte lätt att formulera en generell teori för just B2B. Både köpare 
och säljare kan vara grossister, detaljister, industriföretag eller till och med ett lands 
regering. I B2B är det nödvändigt för framgång, att det skapas relation mellan företagets 
leverantörer (Norrbom, 1999). 
 
Faktura: En handling som sänds av säljaren till köparen vid kreditförsäljning av varor 
eller tjänster. Fakturan innehåller uppgifter som behövs för att kunna verifiera 
transaktionen i bokföringen. Datum, vad fakturan avser, vem köparen är, belopp och vem 
som är säljaren (I:4).  
 
E-handel: Ordet kommer av ”elektronisk handel”. Det pratas på engelska om "e-
commerce" eller "e-business".  Begreppet e-handel har använts till en rad olika 
företeelser, från elektroniska transaktioner via Internet till handel på en webbsida. En vid 
definition är att e-handeln omfattar all finansiell information som kan skickas via Internet 
(I:5). Läs mer under kapitel 2.1.    
 
Det finns flertal olika benämningar på elektronisk handel. I detta arbete kommer 
begreppet elektronisk handel att användas.  
 
Enligt Fredholm är elektronisk handel oftast synonym med begrepp som t.ex. näthandel, 
on-linehandel och e-business. 
 
”Elektroniska affärer är alla de aktiviteter som sker för att utbyta och förmedla 
information elektroniskt för att stödja och förenkla företagets affärsprocesser med 
omvärlden” (Fredholm 2002, sid11). 
 
Elektronisk faktura: Det är samma som en vanlig pappersfaktura, fast den skickas 
elektroniskt. Utseendet är nästan lika som pappersfakturan men kan vara mer detaljerad. 
Elektronisk fakturering är en elektronisk informations- och betalningstjänst, som gör 
det möjligt för fakturautställare att distribuera och presentera fakturor elektroniskt (I:6). 
 
Mellanstora företag: har mellan 50 till 249 anställda och årsomsättningen är högst 50 
miljoner euro och balansomslutningen är högst 43 miljoner euro per år. Små företag har 
mellan 10 till 49 anställda och där omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 
miljoner euro per år. Stora företag har ha mindre än 250 anställda och inte ha mindre än 
50 miljoner euro i årsomsättningen samt inte mindre än 43 miljoner euro i 
balansomslutningen (I:1-2). 
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2 Teori  
I detta kapitel kommer det att tas upp allmänt om vilken teori som ligger bakom arbetet. 

2.1 Elektronisk handel 
Elektronisk handel är en utveckling som leder till stora förändringar på alla nivåer i 
samhället. Konsumenterna som har tillgång till tekniken får större utbud, bättre priser och 
bättre service. Elektronisk handel är inte bara en teknik utan, det handlar mer om 
marknadsföring, försäljning, logistik och till och med betalningsflöden. Denna handel är 
ett sätt att möta kundernas ökade krav på service, kostnader, ledtider och kvalitet 
(Fredholm, 1999). 
 
Att använda elektronisk handel är ett brett begrepp. Det finns olika tekniker att välja på 
som passar olika bra beroende på förutsättningarna. Hur den elektroniska handeln sker, 
skiljer sig beroende på vilka aktörerna är, t.ex. om det är mellan två företag eller mellan 
företag och konsument. Det finns direkt och indirekt elektronisk handel. Den direkta 
elektroniska handeln är när köparen får leveransen levererad via nätet. Indirekt 
elektronisk handel används vid affärstransaktioner elektroniskt, men då leveransen sker 
fysiskt via det traditionella sättet att leverera varor. Musik och programvaror är exempel 
på indirekta.  
 
Det finns tre typer av elektronisk handel, som skiljer sig från varandra.  

• Mellan företag, Business to Business, B2B. 
• Mellan företag och konsumenter, Business to Consumer B2C. 
• Mellan konsumenter, Consumer to Consumer, C2C. 
 

För att sätta igång med elektronisk handel för företag måste företaget definiera sin 
målgrupp. Man måste även tänka efter om det gäller företag mot företag, eller företag mot 
konsumenter. Det är ofta lämpligt att ta en sak i sänder vid val av en av företagets 
processer för elektroniska affärer (Fredholm, 1999). 
  
Elektronisk handel kan enligt Fredholm likaväl som informationsteknik generellt, 
användas på två olika sätt (Fredholm, 2000, sid 21): 
 

• ”För att rationalisera en verksamhet, dvs. ett produktionsorienterat synsätt som ger 
direkta fördelar.”  

• ”Som stöd för att göra affärer på ett annat och smartare sätt, dvs. ett mer 
strategiskt synsätt.”   
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2.2 Hur indelas elektronisk handel 
Ett annat sätt man kan definiera elektronisk handel eller elektroniska affärer är att man 
delar in begreppet i tre kategorier, elektronisk marknad, Internet handel och EDI. Detta 
har hämtats från Whiteley (2000).  
 
 

 
Figur 1. De tre kategorierna av elektronisk handel (Whiteley, 2000 sid.4). 

2.2.1  Elektronisk marknad 
En elektronisk marknad är användandet av information och kommunikationsteknologier, 
t.ex. att presentera ett utbud av erbjudanden som kommer att göra det möjligt för köparen 
att jämföra priser och andra attribut, vilket gör det möjligt att ta ett beslut. Ett vanligt 
exempel på detta är flygbolagens biljettbokningssystem (Whiteley, 2000). 

2.2.2 Electronic Data Interchange (EDI) 
EDI tillhandahåller ett standardiserat system, för att kunna kommunicera direkt från en 
dator till en annan dator utan att behöva skriva ut ordern och fakturan innan den når 
mottagaren. Förseningar och fel vid implementerade av pappershantering kan uppstå. EDI 
används av organisationer som gör stora affärer av regelbundna transaktioner, exempelvis 
använder stora Supermarket kedjor EDI för att göra sina transaktioner med sina 
leverantörer (Whiteley, 2000).    

2.2.3  Internethandel       
Information och kommunikationsteknologi kan också användas för att sälja produkter och 
tjänster till ett stort område. Denna typ av elektronisk handel använder sig av Internet. 
Internet är inte den enda teknologin som använder sig utav den typen av service och detta 
är inte den enda användningen av Internet i elektronisk handel. Exempelvis kan man boka 
biljetter via IT, som sedan kan plockas ut av kunden när de anländer till ett evenemang 
(Whiteley, 2000).    

2.3 Förändringsarbete 
Idag präglas vårt samhälle av en accelererande förändringstakt. Arbetslivet omvandlas i 
en ökande takt. Förändringarna i ett företag kan bero på att konkurrensen ökar. Tempot i 
förändringen har ökat och många organisationer är bristfälligt rustade för att klara 
förändringar.  
 
Företag kan ha behov av att förändra, förnya och utveckla sig för att hävda sig i 
konkurrensen. Förändringar kan ses som ett hot, men är välkomna om det underlättar för 
användarna att utföra sitt jobb. Förändringar kan leda till motstånd i en organisation.   
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Det finns olika förändringar. Irrelevant förändring uppfattas som att det inte medför något 
positivt eller negativt. Positiv förändring uppfattas som positivt och välgörande. 
Påfrestande förändringar uppfattas innehålla element av förlust, hot eller utmaning. 
Förändringar kan ses som hot hos personer, och denna uppfattning kommer att ligga till 
grund för deras beteende mot förändringen. Ett hot kan uppstå när man inte vet hur 
framtiden kommer att se ut (Angelöw, 1991) .  
 
Motstånd mot förändringar förekommer i olika former och tar energi av annat jobb. Den 
energi som används till motstånd är större än den kraft som förmår utveckling. Osäkerhet 
i förändringsprocessen kan leda till motstånd.  Förändring kan leda till chock, förvirring 
och förnekande i ett företag (Ljungström, 1996).  
 
Det finns olika motstånd till förändringar. Vissa orsaker till motstånd är: hotad 
anställningstrygghet, omplacering, försämrat arbetsinnehåll, bristfällig information, dåligt 
val av tidpunkt och att det innebär ett hot. 

2.4 Positiva och negativa faktorer med elektronisk handel  
Inom elektronisk handel, finns det många fördelar och nackdelar. Här nämns några som 
är relevanta för detta arbete. 
 
Positiva faktorer 
Inom fördelar tar Fredholm (1999; 2000; 2002) upp att vid användning av elektronisk 
handel kan detta kostnadsrationalisera företaget på grund av t.ex. att företaget har 
strukturerat om och att vissa delar inte behövs. Då har de rationaliserat bort den delen och 
detta innebär lägre kostnader, samt att färre manuella rutiner som registrering och 
kontroller behöver göras.  
 
GEA- rapporten (I:8) tar upp att det blir även en förbättrad administrationseffektivitet i 
företagen som infört elektronisk handel.  
 
Både GEA och Fredholm tar upp att risken för att fel skall uppstå minimeras. Bättre 
service kan erbjudas, enligt Fredholm. Det blir färre manuella rutiner som registrering 
och kontroller, samt att man får en bättre kontroll på lagerstyrningen och att 
pappersanvändningen minskar. Vid användning av EDI, medför detta ett snabbare och 
effektivare händelseförlopp. Ledtiderna inom administrationsprocesserna kan minimeras, 
samt att hela fakturaprocessen kan minskas. Intern effektivitet kan påverka 
affärskommunikationen och att det kan leda till effektivare interna rutiner. Att 
rationalisera i en verksamhet ger direkta fördelar (I:8; Fredholm 1999; 2000; 2002).  
 
Negativa faktorer 
Inom nackdelar tar Fredholm upp om bristande säkerhet, där en säkerhetsaspekt är ett 
sårbart system som kan skadas av virus m.m. Fredholm tar upp att vissa företag känner 
rädsla för förändring. Detta kan bero på att de har otillräcklig teknisk kunskap, vilket t.ex. 
kan leda till att äldre personal kan ha svårigheter att följa med i utvecklingen. Olika 
standarder och filformat kan försvåra transaktioner och affärskommunikationer. Vissa 
företag kommer inte att vara konkurrenskraftiga på marknaden när samhället förändras. 
För att följa förändringar behövs kompetens. T.ex. behövs kompetenskrävande 
förändringar inom tekniken. Tekniska hinder kan uppstå, när affärssystemen måste kunna 
stämma överens mellan varandra (Fredholm 1999; 2000; 2002). 
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 Enligt Tonndorf (2000) är efterfrågan inte så stor. Detta kan bero på bristande 
användarvänlighet på vissa delar inom elektronisk handel.  
 
Att datamognaden har brister, men håller på att bli bättre, tar Konkurrensverket upp. 
Även brister i tekniska utvecklingen kan ligga till grund för att inte fler använder 
elektroniska handeln (Konkurrensverket, 2001). 
 
Det finns ett antal hinder inom elektronisk handel. Dessa kan vara tillit, säkerhet och 
informationsbrist, men även att det finns brister på rätt standard (I:8). Ett annat problem 
kan vara att man inte alltid kan koppla en betalning till en leverans av en produkt eller 
vara. Kostnader för anslutning, transaktionsavgifter och vissa anpassningar av system 
utgör hinder. Underhåll och vidareutveckling medför också en kostnad. Ett större hinder 
är att inte kunna säkerställa, att motparten verkligen är den som den utger sig att vara 
(Fredholm 1999; 2000; 2002). Svinn och kostsam returnering kan bli ett problem om 
beställaren vägrar att betala. Bedrägeri på nätet har ökat. Om ingen tillämpar någon 
autentiseringskontroll kommer det att fortsätta.   
    
Sammanfattning av positiva och negativa faktorer inom elektronisk handel 
 
Positiva faktorer 

• Minskad ledtid och fakturaprocess 
• Effektivare interna rutiner 
• Förbättrad administrationseffektivitet 
• Kostnadsreducering 
• Kostnadsrationalisering 
• Minskad pappersanvändning 
• Rationalisera en verksamhet, är ett produktionsorienterat synsätt vilket ger 

direkta fördelar 
• Risker för fel minimeras 
• Bättre service kan erbjudas 
• Ett snabbare och effektivare händelseförlopp med EDI 
• Bättre lagerstyrning 
• Högre konkurrenskraft 
 

 
Negativa faktorer 

• Olika standarder och filformat som kan försvåra affärskommunikation och 
transaktioner 

• Avsaknad av standarder samt brist på tillit och informationsbrist 
• Bristande användarvänlighet 
• Bristande kompetens vid förändring 
• Personalens rädsla för förändring 
• Bristande säkerhet och säkerhetsaspekter 
• Tekniska hinder – för omoderna system, det måste ske en integration med 

parternas affärssystem 
• Ökade omkostnader vid införande av elektrisk handel 
• Otillräcklig teknisk kunskap 
• Liten efterfrågan 
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• Bristande datamognad 
• Bristande autentiseringskontroll 
• Äldre personal med svårighet att följa med i tekniska utvecklingen 
• Eventuellt svinn och kostsam returhantering, om en vara ej betalas 
 

2.5 Skillnad mellan elektronisk faktura och traditionell faktura 
Det är inte någon skillnad mellan dessa fakturor om man tittar på den innehållsmässiga 
informationen. En elektronisk faktura kräver en standard och tekniska hjälpmedel, för att 
den skall kunna hanteras och att säkerhetsfunktionerna blir trovärdiga (Lars Dykert).    
 
En traditionell faktura skickas i kuvert via posten och är inte elektronisk.  

2.6 Vad är elektronisk fakturering? 
Elektronisk fakturering är en elektronisk informations- och betaltjänst för distribution och 
presentation av elektroniska fakturor till Internetbanker (I:3).  
 
Att välja rätt teknisk lösning för sitt företag är ingen lätt uppgift. Det handlar ofta om 
stora ekonomiska investeringar som kräver både lönsamhetsberäkningar och strategiska 
beslut. För elektronisk handel finns flera alternativa lösningar, men de som i huvudsak 
används mest är EDI och webbhandel (Fredholm, 1999). 
 
Man kan säga att elektronisk faktura är en form av efterskottsbetalning. Den skiljer sig 
inte ifrån den traditionella fakturan, pappersfakturan. Grundprincipen är i stort densamma 
när man pratar om fakturans innehåll och den kredittid som kunden får. Det som skiljer 
dem från varandra är att elektronisk faktura är ett elektroniskt dokument och inte ett 
pappersdokument. Möjlighet finns att få större kostnadsbesparingar och andra 
rationaliseringar, än med den traditionella pappersfakturan (E:1).  

2.7 Olika typfall av elektronisk fakturering 
Här presenteras olika typer av fakturering. Detta för att ge läsaren en bredare syn och som 
en introduktion för de som skall välja faktureringssystem.  

2.7.1 EDI-faktura 
Med EDI skickas fakturorna elektroniskt från säljarens faktureringssystem direkt till 
köparens affärssystem. I deras system läses den in och kontrolleras med automatik. EDI 
bygger på att det är två system som kommunicerar direkt mellan varandra med minimal 
insats av manuella rutiner. Det är normalt byggt på Edifact, men även XML kan 
användas. När köpare och säljare använder EDI är det en förutsättning att de använder en 
standard, och har kommit överens om vilket filformat som skall använda mellan parterna. 
Genom detta kan parterna läsa, tolka och behandla informationen.  Med hjälp av ett 
filöverföringsprotokoll skickas den elektroniska filen via ett nätverk, t.ex. Internet. Att de 
använder detta beror på att de vill veta om kommunikationen fungerar och att 
överföringen blir komplett (I:8).  
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B

 
Figur 2. EDI Faktura (Dykert, Fredholm, 2004) 
 
EDI kan användas inom flera områden, t.ex. order, faktura, leveransanvisningar och 
försäljningsdata (S:1). 
 
Fakturahanteringen blir mer rationell med EDI, genom att det elektroniska dokumentet 
kan registreras, kontrolleras och konteras med automatik i köparens system.  

2.7.2 e-faktura och e-giro  
Internetbanken startade 1997 med tjänsten att presentera fakturor. Idag finns det två 
former, e-faktura och e-giro. E-faktura är ett samarbete mellan Föreningssparbanken och 
Nordea, medan e-giro är ett samarbete mellan affärsbankerna. De två principerna levde 
som isolerade lösningar, men sedan 2002 är de samordnade. Alla stora företag och ett 
antal av de mindre bankerna är med i detta samarbetet (I:8).  
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Figur 3.  e-Faktura och e-Giro (Dykert, Fredholm, 2004) 
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Processen ser ut som följer: 
1) Fakturautställaren skickar sin faktura elektroniskt med information från sitt 

fakturasystem till en annan deltagande bank. Kommunikationen sker via Internet 
med information som är både signerad och krypterad. 

2) Internetbanken ser fakturainformationen på sina skärmar. Hela e-fakturan eller e-
giro (avi informationen) visas. Inom vissa banker kan fakturabetalaren aviseras på 
olika sätt att en ny faktura har kommit. 

3) Om betalningen accepteras, har kunden godkänt betalningen, utan att ha behövt 
matat in belopp, datum eller referensnummer. Om kunden accepterar fakturan 
godkänner denne betalningen utan vidare registrering av uppgifter. Om fakturan 
inte godkänns krävs en signatur av kunden för att senare inte kunna förneka att 
fakturan har makulerats.  

4) I vissa banker hanteras felaktiga fakturor, förutsatt att fakturaställaren tillåter det, 
genom att kunden kan ändra belopp och/eller betalningsdatum. Denna åtgärd skall 
signeras av kunden, för att i efterhand kunna påvisa vem som utfört ändringen. 

5) När fakturan är godkänd och betald, får fakturautställaren en återrapportering på 
vanligt sätt, t.ex. inbetalningsservice OCR. (I:8). 

2.7.3 Självfakturering  
Självfakturering är ett sätt att hantera fakturor med, detta kallas även för self billing. Med 
det menas, att köparen själv skapar en faktura istället för att säljaren gör det. Denna 
faktura fungerar bäst för köp av väldefinierade produkter och tjänster där priserna är 
överenskomna och uppdaterade i köparens system. Denna faktura kan inte användas till 
samtliga leverantörsfakturor. (I:8).  
 
Genom mervärdesskatten finns det en grundregel att säljaren skall ställa ut fakturan. En 
förutsättning är att det finns avtal mellan köpare och säljare. Det måste framgå i avtalet 
att köparen övertar funktionen att skapa fakturor samtidigt, som vissa detaljer kan 
regleras t.ex. priser och tidpunkter. Det som inte går att avtala bort, är att rätt skatter blir 
inbetalda och att bokföring sker. Det skall framgå klart och tydligt i avtalet mellan 
köparen och säljaren att säljaren skall ha ett tillvägagångssätt för godkännande av 
självfakturan. En självfakturering behöver egentligen inte elektronisk 
affärskommunikation, men det blir lättare att införa tillsammans med ett affärssystem 
som stöder både elektroniska affärstransaktioner och nytt processtänkande. Det finns 
konsekvenser med självfakturering och det är att det arbete som görs av köparen vid 
vanlig faktureringsrutin får nu istället göras av säljaren, t.ex. fakturakontroll. Argument 
för köparna att använda självfakturering brukar vara att felen i fakturan kan minskas när 
de bara inkluderar de varor och tjänster som de själva anser sig ska betala för. Om 
säljarens uppgifter stämmer överens med den faktiska leveransen och vad köparen har 
förväntat av beställningen som köparen lagt, då kan självfakturan skapas automatiskt i 
köparens system.(I:8). 
 
En förutsättning med självfakturering är att in- och utgående moms stämmer överens. För 
att detta skall lyckas, skickas en kvittens tillbaka till säljaren. Denna kvittens kan skickas 
med hjälp av Edifact meddelande, som kallas för self billing invoice.(I:8). 
 
Bilden här nedan visar hur en självfakturering fungerar, figur 4. 
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Självfakturering

 
Figur 4. Självfakturering (Dykert, Fredholm, 2004) 
 
2.7.4 Fakturafiler via e-post 
Det finns verksamheter som saknar kunskap om, eller tekniska förutsättningar för att 
skapa EDI-fakturor. Det är för många lika naturligt att skicka fakturor via e-post, som att 
skicka andra dokument till varandra. Möjligheten för kunden att göra eventuell justering 
elektroniskt med denna faktura är inte stor, genom att fakturan skrivs ut hos mottagaren 
och behandlas manuellt. Fördelarna ligger hos säljaren som slipper papper, kuvert och 
porto. Men även här finns det vissa risker. Det är inte lämpligt att skicka dokument som 
mottagarna kan ändra i, eller använda malldokument där den tidigare texten kan spåras. I 
vissa fall ändras e-postadresser vilket gör att det ställs krav på att uppdatera registret med 
e-postadresser. Rekommendationen är att signera och kryptera dokumentet. Fakturorna 
måste sparas det år den kommer plus ytterligare tre år i den form som den ankom. Det vill 
säga att den fil som ankom sparas på diskett eller cd (I:8).     

2.7.5 Webb-EDI  
Stora köparorganisationer vill få alla fakturor elektroniskt, då det erbjuds webb-EDI, som 
ett komplement. EDI är effektivt, men är inte alltid den bästa lösningen i vissa situationer. 
Det är inte heller attraktivt att tvingas ha olika rutiner för olika leverantörer. Webb-EDI 
komplementeras med EDI-lösningen, men med ett webbgränssnitt. Med detta menas, att 
det finns en EDI-lösning hos den stora köparen samt en webblösning hos leverantören. I 
många fall sköts orderhanteringen i detta system. Parallellt med att säljaren skapar 
fakturan i ett eget system, registreras den på ett så kallat formulär i webbtjänsten. Även 
om informationen går att spara och kan åter användas, kommer det ändå att bli en del 
manuella arbeten. När formuläret är klart, kommer det att skickas med ett EDI-
meddelande direkt till det större företagets affärssystem, som kommer att få lika effektiv 
hantering av meddelandet som vid EDI direkt mellan två företag (I:8). 

2.7.6 Skanning  
Skanning innebär att en pappersfaktura som har kommit till företaget läses in och blir en 
digital kopia. När fakturan är inskannad kan den lätt cirkulera runt i företaget för att 
godkännas och attesteras. Vid varje ny leverans, där fakturor skall skannas, sker en 
konfigurering för att identifiera olika uppgifter som t.ex. belopp, förfallodatum och att det 
finns på pappersdokumentet. Ett igångsättningsarbete krävs för att nå ett bra resultat. 
(I:8). 
 
Olika organisationer ser olika på skanning. Vissa ser skanning som det enda sättet att 
hantera samtliga fakturor, vilka inkommit på ett traditionellt sätt. Andra ser skanning som 
ett alternativ när man t.ex. inte kan få EDI-fakturor.  Det är intressant med 
omkostnadsfakturor, det vill säga de varor och tjänster som kommer från många olika 
leverantörer vilka inte är frekventa. Det finns leverantörer som av säkerhetsskäl inte 
öppnar sitt ekonomisystem eller faktureringssystem för omvärlden. En nackdel med detta 
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är att inga elektroniska fakturor kan sändas direkt från systemet. Den enda möjligheten 
blir skanning eller att lyfta den elektroniska fakturan från systemet med en diskett till ett 
öppet system i stället. Detta förfaringssätt tar dock mer tid och är inte lika attraktivt. (I:8). 

2.8 Krav på kontroll 
Det finns enligt lag krav på tekniska lösningar för att elektronisk faktura skall medges. 
Skatteverket har möjlighet att meddela om föreskrifter, som kan behövas för kontroll av 
faktura, vilken har skickats på elektroniskt sätt. Skatteverket kommer i framtiden att ställa 
ytterligare krav på elektronisk fakturering om nu problem uppkommer. Det är vanligt att 
fakturor inte skickas i klartext utan att de kodas, för att säljarens och köparens namn inte 
skall anges. Koden som används är en ”nyckel” som inte skickas i samband med leverans 
utan den har utbytts tidigare mellan parterna. Den används för att komplettera vid 
faktureringstillfället när de överför information (I:7). 

2.9 Lagring av fakturor  
Den som är bokföringsskyldig måste lagra fakturor enligt en bestämmelse i 
bokföringslagen.  Även den som inte är bokföringsskyldig är skattskyldig till moms, och 
måste lagra ett exemplar av alla fakturor. Genom skattebetalningslagen är företagare 
skyldiga att ha ett underlag för fullgörande av deklarationsskyldigheter och andra 
uppgiftsskyldigheter samt ha kontroll av uppgiftsskyldighet och beskattning. Numera går 
det att förvara de maskinläsbara medierna, som är elektroniska, i ett annat EU-land. Det 
dock inte tillåtet att lagra pappersbaserade räkenskapsinformation, exempelvis 
pappersfakturor utomlands. Maskinläsbara medier får inte heller lagras utomlands om 
elektronisk åtkomst inte finns (I:7). 

2.10 Standardformat  
Här beskrivs de standardformat som tas upp under intervjuerna.  

2.10.1 XML 
XML står för ”Extensible Markup Language”, som är en standard från WC3 för att 
strukturera data. Syftet med XML är att man skall strukturera data och att det kan 
användas till att integrera system, det vill säga för EDI. ”Extensible Markup Language” 
betyder, ”uttänjbart märkspråk”. Det primära syftet med XML är att publicera 
information på webbplatser och i andra sammanhang. Styrkan med XML är just att det 
kan användas både att utbyta information mellan två system, och dessutom mellan 
människa (formulär) och system. Både HTML, XML och SGML kallas för mäklarspråk. 
Med det menas att en term ”taggas upp” för att mottagande system eller webbläsare skall 
kunna tolka termen. En fördel med XML är att det kan bli enklare systemlösningar med 
detta. En nackdel är att det saknas standardiserade transaktioner och taggnamn, vilket gör 
att XML-formatet från ett system inte alltid kan läsas direkt in i ett annat system. 
(Fredholm, 2000).    

2.10.2 Edifact 
Edifact står för” Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 
Transport”. År 1987 hade FN skapat en gemensam standard för elektroniska dokument. 
Det finns för- och nackdelar med att Edifact-standardisering ligger i FN: s regi. En av 
nackdelarna är att inom FN alltid måste råda konsensus, det vill säga att alla måste vara 
överens. Detta leder det till att många frågor måste lösas genom kompromisser. Ett 
godkänt standardmeddelande har en strukturerad och identifierad mängd av segment och 
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dataelement. Meddelandet inleds med ett meddelandeheader (UNH) som man sen 
avslutar med meddelandetrailer (UNT). Mellan dessa finns de datasegment som har valts. 
(Fredholm, 2000).     

2.11 Säkerhetsfunktioner 
I sin säkerhetsmodell inom e-handel, refererar Fredholm (2000) till sex nödvändiga krav på 
skydd: 

• Förvanskningsskydd 
Förvanskningsskydd innebär skydd mot att förändringar sker av ett 
meddelande. Meddelandet som skickas skall vara identiskt med det 
meddelande som kommer fram till mottagaren. 

 
• Äkthetsbevis 

Äkthetsbevis innebär skydd mot att den som skickar meddelandet är den som 
han/hon uppger sig att vara och ingen annan, det vill säga att det är en äkta 
avsändare. 

 
• Skydd mot förnekande av ursprung 

Skydd mot förnekande av ursprung innebär att den som skickade meddelandet 
senare inte kan neka till att den har skickat meddelandet. 

 
• Skydd mot förnekande av mottagning 

Skydd mot förnekande av mottagning innebär att den som mottagit 
meddelandet senare inte kan neka till att den har mottagit meddelandet. 

 
• Sekvensskydd 

Sekvensskydd är ett skydd som skall förhindra att meddelandet dubbleras 
eller försenas, och att delar av meddelandet blir kopierat eller försvinner. 

 
• Insynsskydd 

Insynsskydd innebär att meddelanden inte läses av obehöriga. För att upnnå 
detta skydd måste meddelandet krypteras innan det sänds iväg.       

2.12 Positiva och negativa faktorer med elektronisk fakturering 
Inom elektronisk fakturering, finns det många fördelar och nackdel. Här nämns några 
som är relevanta. 
 
Fördelar 
Elektronisk fakturering ger hög automatisering, till nytta för både köpare och säljare när 
deras olika affärsprocesser kan integreras med varandra. Färre fel uppstår vid elektronisk 
fakturering med flera olika tjänsteleverantörer genom ökad teknisk säkerhet och minskad 
manuell hantering (I:8).  
 
Hanteringsprocessen förkortas vid elektronisk fakturering, med fördel främst hos säljaren 
som då inte behöver hantera papper, kuvert och porto. Detta leder till minskad 
pappershantering, kortare lagringstid och effektivare informationsflöde (I:8; Fredholm, 
1999). 
 
Rationalisering av rutiner ger tidsvinst och minskade kostnader. Lägre driftskostnader, 
mindre pappershantering, kortare ledtider med fördelaktiga räntekostnader och att 
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registrerad information kan återanvändas genom automatisering leder till ekonomisk vinst 
(I:8; Fredholm, 1999; 2002). 
 
Kunden kan erhålla en elektronisk faktura några dagar snabbare genom minskad 
administration. Därigenom kan kunden också få information regelbundet och med kortare 
intervall. Administrativ besparing på företagen uppnås genom rationalisering. Manuell 
registrering reduceras via automatisk datainmatning i systemen (Fredholm, 2002).   
 
Enligt GEA uppstår endast få fel med elektronisk fakturering, då det är rätt utfört. 
Fredholm tar också upp att det blir färre fel med större säkerhet genom minskad manuell 
hantering (I:8; Fredholm, 2002).   
 
Nackdelar 
Att det finns många olika standarder kan bli förvirrande för företag, då det är viktigt att 
hitta rätt standard som passar den egna branschen. Igångsättningsarbete krävs för att 
minimera antal fel vid införande av elektronisk fakturering. Detta kan upplevas som ett 
motstånd hos personal som får merarbete och hos företaget som får merkostnad. Det tar 
på krafterna att få personal och ledning att acceptera förändringsarbetet. Utan detta arbete 
hotas möjligheten att lyckas med affärerna elektroniskt (I:8; Fredholm, 2002). 
 
Bristande kunskap om systemen och hur de fungerar i verkligheten påverkar teknisk 
utveckling negativt, eftersom nya program, datahantering och integrering av nya system 
kräver kunskap. Det finns en del risker med elektronisk fakturering, t.ex. då personal har 
bristande kunskap sam har brist på tekniskt kunnande, vilket krävs för införande av 
systemet. Detta är speciellt viktigt, då viss manuell hantering kvarstår. Risk finns för 
otillräcklig säkerhet med elektronisk fakturering, om företaget ej uppdaterar sitt system. 
T.ex. är det viktigt att information ej kan manipuleras av mottagaren. Risk finns att öppna 
nät leder till ovilja att öppna sina egna system mot Internet. Det finns verktyg för att 
minimera riskerna, t.ex. brandväggar, kryptering och signaturer. En risk för företaget, kan 
vara att personal rationaliseras bort helt i stället för att bli effektivare och utveckla sin 
verksamhet (I:8; Fredholm, 1999;2002). 
              
 
Att viss manuell hantering hos fakturamottagaren fortfarande kvarstår, ökar risken för 
viss felfrekvens. Elektronisk fakturering passar inte alla affärsrelationer, varför en del 
företag ej använder sig av systemet, på grund av t.ex. merkostnad. Ibland krävs vissa 
volymer för att införande av elektronisk fakturering skall vara lönsamt (I:8). 
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Sammanfattning Positiva och negativa faktorer med elektronisk fakturering 
 
Positiva faktorer 

• Kan ge mycket hög automatisering 
• Hanteringsprocessen förkortas 
• Stor nytta för både köpare och säljare 
• Ekonomisk vinst vid tidsbesparing 
• Administrativ besparing 
• Fakturan når kunden ett par dagar snabbare 
• Mycket få fel när det är rätt genomfört 
• Färre fel i betalningar 
• Många olika tjänsteleverantörer, fördel för kunden 

 
Negativa faktorer 

• Det finns olika standarder 
• Igångsättningsarbete kan upplevas som ett motstånd vid införandet av 

elektronisk fakturering. 
• Bristande kunskap om systemen och hur de fungerar i verkligheten 
• Det finns en hel del risker med elektronisk fakturering 
• Risk för viss felfrekvens med elektronisk fakturering 
• Passar inte alla affärsrelationer 
• Viss manuell hantering kvarstår för köparen 
• Kräver ibland vissa volymer för lönsamhet 
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3 METOD  
Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren en beskrivning av hur undersökningen har 
genomförts. 
 
I detta kapitel presenteras och diskuteras de olika vetenskapliga förhållningssätt som 
anses vara möjliga att använda i arbetet för att kunna besvara dess problemställning. 
Sedan argumenteras för de metoder och tekniker som valts för arbetets undersökning. 
 
Syftet med detta arbete var att få en förståelse för orsaken till varför det är problematiskt 
för företag att fakturera elektroniskt, samt vilka negativa faktorer som påverkar 
genomslagskraften och gör att inte flera har börjat använda detta.  

3.1 Metodiskt angreppssätt 
Utgångspunkten för att välja tillvägagångssätt för undersökningen ligger i det metodiska 
angreppssätt som bedöms vara mest lämpligt för arbetet. En distinktion av angreppssätt 
kan enligt Patel & Davidson (1994) göras utifrån hur den insamlade informationen skall 
bearbetas och analyseras. Författarna använder sig av beteckningarna kvalitativ och 
kvantitativ forskning. Den kvantitativa forskningen har en objektiv världsbild, medan den 
kvalitativa forskningen ser omgivningen som något subjektivt och upplevt. De olika 
forskningsinriktningarna skall inte betraktas som helt oförenliga, menar Patel & Davidson 
(1994). 
 
Data kan samlas in på två olika sätt, genom en kvantitativ eller kvalitativ faktainsamling. 
Dessa kan ses som två ytterligheter och de flesta undersökningar hamnar någonstans 
mittemellan. Vilken typ av faktainsamling som väljs beror främst på vilket problem som 
undersöks då metoderna placerar forskaren i olika relation till undersökningen (Patel & 
Davidsson, 1994). 

3.1.1 Kvantitativt angreppssätt 
För analys och bearbetning av det insamlade materialet används ofta statistiska metoder, 
enligt Patel & Davidson (1994). 
 
Generaliseringar kan lättare göras på detta sätt, då den kvantitativa 
undersökningsmetoden ofta bygger på statistiska urval. Information från en kvantitativ 
undersökning kan relativt enkelt uttryckas i kvantitativa mått och bli föremål för en 
analys (Holme & Solvang, 1997). 

3.1.2 Kvalitativt angreppssätt 
Kvalitativa undersökningars övergripande tanke är att exemplifiera. Därigenom går det att 
dra mer eller mindre långtgående slutsatser. Efter vissa kriterier görs ett selektivt urval 
(Svenning, 1999). Ambitionen är enligt Patel & Davidson (1994) att analysera och 
försöka förstå en helhet. 
 
I kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i 
förgrunden, t.ex. tolkningar av referensramar, motiv, sociala processer och sociala 
sammanhang. Vid kvalitativ forskning används i första hand verbala analysmetoder och 
det insamlade materialet är vanligtvis i textform (Patel & Davidson 1994). 
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Syftet med en kvalitativ undersökningsmetod är att skapa en djupare förståelse för och en 
mer fullständig uppfattning av det studerade objektet, inte att pröva om resultatet är 
generellt giltigt. Den undersökande parten görs till en deltagande observatör genom 
personliga intervjuer vilka sker i nära kontakt med respondenterna i en kvalitativ 
undersökning. Metoden är djupgående och ger riklig information om få 
undersökningsenheter. Nackdelen med kvalitativa undersökningar är att de begränsas till 
ett fåtal undersökta objekt, eftersom de är så omfattande. (Holme & Solvang, 1997). 
 
I kvalitativa undersökningar måste man kunna ändra på uppläggningen under själva 
genomförandet av undersökningen. Denna flexibilitet gäller två saker; för det första i 
förhållande till de erfarenheter man gör under undersöknings- och 
informationsinsamlingsfasen. Om man under undersökningens gång upptäcker att vissa 
frågeställningar glömts bort eller formulerats fel, rättar man till detta. För det andra är 
uppläggningen flexibel i förhållande till det sätt på vilket man närmar sig de olika 
undersökningsenheterna. Det gäller både vilka frågor som tas upp och vilken 
ordningsföljd de har. 

3.2 Val av angreppssätt 
Fallstudie innebär att det görs en undersökning på mindre avgränsade grupper. Det går att 
studera fler än bara ett fall, t.ex. två organisationer. En fallstudie utgår från ett 
helhetsperspektiv och försöker ge en väl tecknande information. Fallstudier kommer ofta 
i användning för att studera processer och förändringar (Patel & Davidson 1994).  
 
En fallstudie kan göras mer eller mindre detaljrik. Ett syfte med fallstudie är att ta en liten 
del av ett stort förlopp eller en stor mängd och utifrån fallstudien beskriva verkligheten 
samt låta studieresultatet representera verkligheten. Vinsten med ett sådant 
tillvägagångssätt är att inte behöva ge en omfattande beskrivning, utan bara i begränsad 
formulering ge läsaren en god uppfattning. Det är viktigt att vara försiktig med att dra 
slutsatser vid ett ensamt fall, eftersom det inte kan representera verkligheten fullt ut. En 
fallstudie har stor närhet till analysobjektet och ger goda möjligheter till avgränsning 
(Ejvegård, 1998).     
 
Valet av forskningsmetod anses främst bero på vilken problematik som skall angripas, 
enligt Holme & Solvang (1997).  
 
Med utgångspunkt från problemställningen, är det min bedömning att uppsatsen bör 
bedrivas som kvalitativt inriktad forskning. Bedömningen grundar sig på, att genom 
undersökningen och därigenom påvisbar problematik, belysa människors uppfattning och 
tolkning av den elektroniska fakturans vara eller icke vara. Detta område anses inte vara 
mätbart i siffror, vilket inte heller var syftet. Mitt mål är att få en djupare förståelse för 
den elektroniska fakturahanteringen. Därför passar en fallstudie bra som metod i detta 
arbete.  
 
I den kvalitativa studien beskrivs sammanhang, strukturer och förståelse (Holme & 
Solvang 1997). Målsättningen med undersökningen är dock inte att kunna generalisera, 
utan att få en insikt och förståelse kring problemställningen 
 
Teorin blir avgörande för vilken datainsamlingsmetod som bör användas. Det som har 
använts är i stort sett enbart data av kvalitativ karaktär, som i arbetet motsvaras av 
personliga intervjuer och fria diskussioner, och är beroende av verbala tolkningar.  
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Litteraturstudie är ett sätt att hämta redan befintlig teori vanligen via vetenskapliga 
bibliotek, tidningar och Internet. En dokumentstudie hjälper till att formulera en 
”forskningsbar” vetenskaplig problemställning (Backman, 1993). Litteraturgranskning 
kan påvisa tidigare brister och/eller problem, och därigenom påvisa definitioner av olika 
begrepp. Genom litteraturen hämtas kunskap om andras erfarenhet och vetenskapliga 
arbeten. 
 
För att söka teori via Internet, såväl på svenska som på engelska, användes sökorden e-
handel, elektronisk fakturering m.m. E-handel gav många träffar medan elektronisk 
fakturering inte gav lika många träffar. Det fanns inte mycket dokumentation om 
nackdelar med elektronisk fakturering.  
 
I teoriavsnittet beskrivs elektronisk handel och elektronisk fakturering samt olika 
faktureringssätt. Teorin tar även upp säkerhet inom elektronisk handel. En viktig del av 
teorin är positiva och negativa faktorer som påverkar elektronisk handel, elektronisk 
fakturering och förändringsarbete. Det är ju i grund och botten den teori som jämförs mot 
empirin.  

3.2.1 Induktiv- och deduktiv metod 
Det finns två olika angreppssätt att söka kunskap, induktiv och deduktiv.   
 
Med induktiv ansats menas, att forskningen utgår från observationer i verkligheten. 
Utifrån detta sammanställs dessa observationer till teori (Wallén, 1996). 
 
Induktiva metoder används med en viss framgång i empiriska undersökningar. Det 
garanterar inte riktig en slutsats från sanna premisser och att induktionerna därmed skulle 
ha lösts (I:4). 
 
Deduktiv metod utgår från befintliga teorier, för att sedan kunna dra slutsatser om 
enskilda företeelser. En befintlig teori har redan information som tidigare har samlats in, 
och styr utformning av följande insamling av information samt hur tolkningen av 
materialet skall ske. Utifrån detta skall resultaten relateras till den befintliga teorin (Patel 
& Davidson 1994).  
 
I arbetet kommer deduktiv undersökning att användas för att jämföra verkligheten med 
befintlig teori. Tanken är att få en ökad förståelse för olika faktorer som påverkar 
utvecklingen.   

3.3 Datainsamling 
Intervjuer är en teknik för att samla in data ur ett helhetsperspektiv (Patel & Davidson 
1994). En fallstudie kan genomföras både på ett direkt sätt, såsom vid exempelvis 
intervjuer, eller indirekt genom att studera rapporter och dokumentation kring fallet. Även 
enkäter anses kunna användas som metod för datainsamling vid fallstudier, vilket inte har 
använts här. Därför presenteras metoden intervju.  
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3.3.1 Intervju 
Intervjun är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en 
intervjuare ställer frågor eller går in i en dialog med intervjupersoner, även kallade 
respondenter. De tre graderna av standardisering är ett sätt att skilja olika typer av 
intervjuer (Lundahl, 1992). Dessa är: 

• Standardiserade intervjuer 
• Semistandardiserade intervjuer 
• O-standardiserade intervjuer 

 
Vid standardiserade intervjuer har en frågemall tagits fram innan intervjun med i förhand 
bestämda frågeformuleringar och en viss ordningsföljd av frågorna. 
 
Semistandardiserade intervjuer är ganska snarlika standardiserade intervjuer. På förhand 
har det gjorts upp en frågemall. Men i detta fall tilläggs fler följdfrågor av typen ”kan du 
förtydliga det?” och ”Skulle ni vilja utveckla det?” (Lundahl, 1992). 
 
Vid o-standardiserade intervjun är det inte lika strikt med ordningsföljden och hur 
frågorna formuleras. Det krävs att svaren täcker informationsbehovet. 

3.4  Val av datainsamling 
Intervjuer ställer inte lika höga krav som vid enkäter på att frågorna är väl utformade och 
utprovade, eftersom det i de flesta fall ges möjligheter till förtydligande vid intervju 
(Holme & Solvang 1997). 
 
För att få bästa möjliga förståelse för den låga genomslagskraft elektronisk fakturering 
hittills har haft, samt försöka belysa vilka för- respektive nackdelar som kan upplevas 
som hinder för implementering i processen gällande faktureringshantering, koncentreras 
avsnittet på tillvägagångssätt med en viss litteraturanknytning. I arbetet eftersträvas att 
följa en kvalitativ forskningsmetod för att belysa området på ett intressant sätt. 
Huvuddelen i denna metod bygger på intervjuer med anställda inom olika företag, som 
har en ansvarsposition gällande elektronisk fakturering och har både erfarenhet och bred 
kännedom inom det aktuella ämnet. Detta ger en närhet till det undersökta problemet, 
vilket är nödvändigt för att ge en tillräcklig förståelse för ämnet. 

3.4.1 Om intervjusituationen 
Genom att använda intervjuer möjliggörs att gå vidare och utveckla frågeställningarna 
efter hand (Holme & Solvang 1997). Tre intervjuer på tre olika företag, skall genomföras 
för att undersöka vad problematiken kring elektronisk fakturahantering och dess 
genomslagskraft är. Det stora målet är att erhålla en förståelse och insikt i det aktuella 
problemet.  
 
För att ge läsaren en möjlighet att se vilka frågor som ställs och ett ungefärligt upplägg av 
intervjuerna, bifogas de intervjuguider som användes (bilaga 1). Dessa fungerar främst 
som en översiktsmall till vad som önskat få svar på, men följs inte till punkt och pricka. 
Ofta har respondenten besvarat flera frågor i sina svar. Intervjuerna genomfördes per 
telefon och varade i ungefär en timme. Under själva intervjuerna togs korta anteckningar 
samtidigt som de spelades in på band. Detta för att underlätta och förbättra det fortsatta 
arbetet med bl.a. tolkning av materialet och möjliggöra exakta citat som återfinns i 
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uppsatsen. De citat som använts har justerats minimalt språkligt, efter att först ha skrivits 
av exakt från bandet. T.ex. har vissa upprepningar av ord och vissa ljud tagits bort. 
 
Vid intervju av företagen frågades inte om elektronisk handel utan bara om elektronisk 
fakturering, vilket de också svarade på. De svar som gavs, kunde kopplas till både teorin 
om elektronisk handel och elektronisk fakturering. Därför ingår elektronisk handel i 
teorin.  

3.5 Urval 
Urvalet grundades på kriteriet att företagen skulle vara medelstora svenska företag som 
använde sig av elektronisk fakturahantering inom e-handel. Företagen skall även göra 
affärer mellan företag mot företag (B2B). Detta togs fasta på när undersökningen gjordes.  
 
Tre medelstora svenska företag valdes, vilka använde sig utav B2B, för att artikeln 
”Företagens tur” tog upp detta samt att det handlade om elektronisk fakturering. Dessa 
företag hade redan elektronisk fakturering, men hade inte haft det mer än fyra år. Genom 
att företagen nyligen börjat med det, förväntades de kunna förklara hur de såg på 
elektronisk fakturering.  
 
De tre företag som valdes, representerar olika branscher. Dessa är: bostadsbranschen, 
teknik för handikappade människor samt inom vatten och avlopp. Personerna som 
intervjuades hade olika positioner inom företaget, ekonomichef, kundtjänstansvarig, it-
samordnare och driftansvarig. De som intervjuades var ansvariga för elektronisk 
fakturering i respektive företag och utvaldes för att få ett vidgat underlag till elektronisk 
fakturering. Om olika verksamhetsområden representeras i undersökningen, men 
fortfarande inom mellanstora företag, vidgas begreppsbilden och fler kan ha nytta av 
resultatet.    
 
Således gjordes urvalet systematiskt med hjälp av ett medvetet strategiskt definierat 
kriterium som innebär att man söker efter företag med god kunskap om det som skall 
undersökas. Urvalet gjordes också med hjälp av den förståelse, de teorier och de 
förutfattade meningar som fanns då undersökningen inleddes.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet innebär att undersöka det som ska undersökas. Reliabilitet innebär att det 
undersöks på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 1994). Validitet och reliabilitet står i 
förhållande till varandra och gör att det inte går att bara koncentrera sig på det ena och 
låta det andra vara. För att veta vad som mäts, måste mätningar vara tillförlitlig. Därför 
krävs både hög validitet och hög reliabilitet. Det räcker inte att det ena är högt och det 
andra är lågt.  
 
Vid användning av intervju är undersökningens tillförlitlighet relaterad till intervjuarens 
förmåga. God reliabilitet uppnås av strukturerade standardiserade intervjuer (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Materialet som används vid litteraturstudien kommer uteslutande från tillförlitliga källor.  
Intervjuobjekt i mitt arbete har varit personer med ansvar för elektronisk fakturering inom 
respektive företag och har god kännedom om systemet.  
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3.7 Analysmetod 
Enligt (Backman, 1993) syftar analysmetoden till att ge olika data en ändamålsenlig och 
tolkningsbar form för att lättare kunna relatera empirin till ursprunglig problemställning.  
 
För att få en bra bild av det hela, analyseras teori och empiri för att få ett svar på varför 
inte fler använder sig utav elektronisk fakturering. Ej jämförbart material tas upp i 
diskussion.  
 
Empirin visar vad företagen har svarat på frågorna som ställdes. Det som skrivits under 
empirin är en sammanställning av vad de alla företagen svarade. De exakta svaren finns i 
bilaga 1 A - C. Detta gjordes för att det skulle bli lättare för läsaren att få en klarare bild 
av vad som har tagits upp. Det blir även lättare för mig att se vad de har svarat och vad de 
menar. I empirin skall det stå vad företagen svarade vid intervjun. Det gör det mer eller 
mindre. Inga förändringar påverkar själva arbetet.  
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4. Empiri  
Med hänsyn till de företag som deltog i intervjuerna kommer resultatet att presenteras 
anonymt. De svar som kommit från respektive företag kommer inte att redovisas 
individuellt. Avsikten är istället att på ett enkelt och konkret sätt presentera de svar som 
framkommit, för att få en generell uppfattning om elektronisk fakturering i allmänhet. I 
de fall företagen har angivit samma svar, har jag valt att redovisa dessa tillsammans. 
  
De olika företagen jag valde överensstämmer med mina krav på urvalsbegränsning. De är 
medelstora svenska företag (B2B) som använder sig utav elektronisk fakturering inom 
elektronisk handel. Vid intervju av alla tre företagen framkom det vad de själva använde 
för elektronisk fakturering. Alla ville inte svara på hur många fakturor som de hanterade 
per år, men de svarade på hur länge de har haft elektronisk fakturering. Inget företag hade 
haft fakturering över 4 år. Ett företag använde sig utav EDI (se bilaga 1A), medan de 
andra två företagen använde sig utav skanning (bilaga 1B-1C). 
              
Datamognad i företaget1 
Respondenterna anser att de har en hög datamognad i företaget. De har även satsat på 
utbildning av sina anställda och på nya tekniska system.  
 
Hur man kom fram till att införa elektronisk fakturering2 
Företagen ser elektronisk fakturering främst som ett sätt att rationalisera sin verksamhet. 
Genom att rationalisera och automatisera flödena får man en mer smärtfri process som 
ger både tidsbesparingar och kostnadsbesparingar. Faktureringsprocessen i vissa företag 
kan ibland upplevas ineffektiv, genom att man har organiserat flödena kring processen så 
att det hela upplevs som ett timglas. Processen kan upplevas ineffektiv. Genom att 
förändra hela processen och försöka skapa en helhetsbild över verksamhetens samtliga 
processer, som rör faktureringshantering kan man förändra flödena på ett sådant sätt att 
man uppnår största möjliga effektivitet.  
 
Då man skulle fatta beslut att införa elektronisk fakturering genomfördes detta på lite 
olika sätt bland våra olika respondenter. I ett av fallen drev de tillsammans med 
kommunen ett projekt där de kom fram till att de skulle införa elektroniska fakturor, men 
fortfarande ha kvar de vanliga pappersfakturorna. I ett annat fall fördes möten med säljare 
och respondenten där det presenterades olika förslag för en eventuell lösning på 
elektronisk fakturering.     
 
Tekniska problem i samband med eller kring elektronisk fakturahantering3 
Respondenterna anser att det finns vissa problem inom e-fakturering. Dessa anser de 
främst rör problem kring formatkonverteringar samt för många olika standarder. Dessa 
märker företagen främst av i kommunikationen med sina kunder. Då de olika parterna har 
individuella format som inte överensstämmer med varandra, och då frånvaron av lika 
standarder innebär krockar mellan systemen. Generellt upplevs standarden dålig och svår 
och ett av företagen ansåg att ”Det finns lika många standarder som det finns företag”, 
och att den enda riktiga standarden är Edifact som främst påverkades av bilindustrin att 
bli en allmän fastslagen standard.    
                                                 
Hänvisning till frågeformulär (Bilaga 1)  
1 Fråga 1. (Till ansvariga) 
2 Fråga 1. (Systemadministrationen)  
3 Fråga 2. (               -”-                   ) 
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De anser att det fungerar smidigt, men då de får användarproblem ut mot kund kan detta 
kännas frustrerande då de inte är bekanta med de olika gränssnitt som förekommer hos 
deras leverantörer och som kunderna möts av.  
 
Hur sköts betalningen4 
Respondenterna har olika sätt att sköta faktureringen på, de använder sig av skanning, 
fakturafiler via e-post och en typ av EDI, även om företaget som använder sig av EDI 
föredrar att sätta detta begrepp inom situationstecken då han anser att man kan kalla 
mycket för EDI. 
 
Skanning är när pappersfakturan kommer in i företaget där den skannas av till en datafil 
som sedan skickas vidare till berörd part. Fil med e-post är vad det låter, man skickar 
filen med information via e-post. Den genomsnittliga tiden företagen har haft e-
fakturering är runt fyra år och den genomsnittliga mängden fakturor är ungefär 58000 
fakturor per år.       
      
Fakturahanteringen5 
Ett av företagen använder sig av EDI, via deras system går fakturafilen ut till 
verksamhetens centrala server, vidare till deras leverantörer (bankerna) för att till sist 
hamna hos kunden. När detta är gjort får de en bekräftelse på de antal fakturor som gått ut 
till respektive leverantör, om det uppstått några fel och en kvittens på att allt gått iväg på 
rätt sätt till alla olika berörda parter. Vid eventuella fel får de ett meddelande som talar 
om vilka fakturor det var som blev avvisade och orsaken till detta. 
 
Idag har de olika layout på pappers- respektive den elektroniska fakturans utseende, men i 
och med ett byte till ett nytt system planerar de att alla fakturor skall vara identiska till 
utseendet. 
 
Bemötandet av en förändrad fakturahanteringsprocess6 
 De företag som har intervjuats har uppfattningen att ett införande av ett nytt system är 
bra. Det gynnar både avsändare och mottagare. De upplever det enklare och det har i 
överlag blivit positivt bemött. 
 
I början var personalen något skeptiska till systemet innan de såg att det faktiskt 
fungerade ganska smidigt. Till en början kändes också systemet lite otryggt då man inte 
längre hade samma kontroll som tidigare, men sedan lärde de sig se att det fungerar och 
lärde sig lita på saker och ting. 
 
En av respondenterna ansåg att; ”Vid förändringar i verksamheten då man ändrar 
processer, inför nya system och genomför strukturförändringar, måste man låta systemen 
sätta sig och det kan ta ett år innan folk överhuvudtaget har någon trygghet i det de gör”.  
 
”Många missuppfattar det totalt och tror att det bara är till att bestämma saker så funkar 
det nästa dag. Dessa måste förstå att det tar tid för folk att känna sig trygga i det och vara 

                                                 
Hänvisning till frågeformulär (Bilaga 1)  
4 Fråga 1.    (Huvudfrågor) 
5 Fråga 2.    (       -”-         ) 
6 Fråga 3,4. (       -”-         ) 
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med på det. Alla funkar inte på samma sätt… alla är olika i upplevelsen av det och de är 
olika som individer”. 
 
Upplevda fördelar respektive nackdelar med elektronisk fakturahantering7 
Det som upplevdes vara den främsta fördelen är enkelhet. De (företagen) upplever att allt 
från distribution till att det administrativa arbetet har blivit väsentligt enklare. Några 
exempel de pekade på var bl.a. att de nu slipper vissa finesser som kuvertering och att de 
inte längre behöver skeppa en massa papper fram och tillbaka i landet. En annan mer 
självklar sak var att de sparar kostnader, rent ekonomiskt i form av porto- och 
aviseringsavgifter, men också administrativa kostnader i form av tid och personalresurser. 
De kan idag utnyttja sin personalkompetens på ett annorlunda sätt. En annan positiv 
upplevd effekt är att de på ett enklare sätt kan överblicka mycket mer information från 
fakturorna än tidigare, de kan få in mer fakta bl.a. statistik. 
 
Bland de mer uppenbara fördelarna som man direkt märkte av var att det går enormt 
mycket mer smidigare och fortare att få ut faktura till kund än tidigare. De blir också 
mindre krångel då de inte behöver syssla med samma mängd administrativa sysslor som 
tidigare.  
 
En ökad miljövänlighet är följden av att pappershanteringen har minskat. 
 
Förändringar i rutiner och arbetssätt efter införandet av elektronisk 
fakturahantering8 
Det har först och främst blivit mindre pappersarbete. Processen kring hanteringen av 
fakturor bör göras så enkel som möjligt för personalen, det ska vara systemet som ska 
känna av om eventuella fel görs i de manuella momenten i processen, inte människan. Är 
det frågan om en orderbekräftelse och man kommer till momentet, skriv ut faktura vill 
man att systemet ska känna av de uppgifter som finns om kunden och så vidare, på detta 
sätt uppnår man att meddelanden skickas så smärtfritt som möjligt. Ett av företagen 
uttryckte detta som ”Man skall kunna rationalisera den uppgift man jobbar med så långt 
som möjligt, och att man ska använda tekniken som ett stöd för detta”. 
 
Få förändringar, rutinerna har inte förändrats så mycket utan de har bara automatiserats, 
istället för att skicka iväg en pappersfaktura skickar de idag iväg en fakturafil 
elektroniskt.  
 
För att ha mer kontroll över sina kunder uppdateras dessa regelbundet, detta gör att de 
lättare kan få en överblicka över aktuella kunder. 
 
Skillnader från att arbeta med traditionell fakturahantering till elektroniska 
fakturor9 
Företagen anser att det har blivit en förenklad fakturahantering och en mer rationell 
process. Mycket sköts per automatik och det har inneburit mindre administrativt arbete 
för personalen. En annan skillnad är att de idag med samma personalstyrka kan 
överblicka mer information än tidigare och som också kan slussas mellan olika system. 
 
                                                 
Hänvisning till frågeformulär (Bilaga 1)  
7 Fråga 5.         (Huvudfrågor) 
8 Fråga 7,8,13  (       -”-         ) 
9 Fråga 9.         (       -”-         ) 
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Den största skillnaden är nog tidsaspekten gällande att hela processen fortlöper snabbare 
idag.  
 
Tekniken kan strula, men det upplevs ändå vara säkrare med elektronisk faktura än med 
vanliga fakturor då det finns mer felkällor vid vanlig fakturering så som att fel uppstår på 
väg till utskriftsleverantören och att sedan posten kommer bort. 
 
Givetvis har det också inneburit lägre kostnader för hela processen. 
 
Problem gällande elektronisk fakturering10  
Generellt anser företagen att de inte upplever några större problem gällande elektronisk 
fakturering. Då det gäller tilliten till tekniken kan det från användarens synvinkel kännas 
tryggare att stoppa ner fakturan ner i ett kuvert än att skicka den elektroniskt någonstans. 
Men även i Postens hantering kan brev komma bort, och då är inte en jämförelse mellan 
att skicka ett brev och en fil så stor då man ser till säkerheten att de kommer fram till den 
de avser.  
 
Ett annat problem för växande företag som ingår i en koncern där de har olika kunder 
inom olika bolag, kan vara att de tvingas till att ha olika lösningar för fakturahanteringen 
bland sina kunder.   
 
Inga direkta problem, snarare frustration då deras kunder har tekniska problem med 
exempelvis gränssnittet till bankerna och problemet mer ligger hos bankerna än hos dem 
själva. 
 
Vinster med e-faktura11 
Samtliga företag som intervjuats ansåg att de ekonomiska och tidsmässiga vinsterna har 
varit de som de främst märkts av ”på pappret”, vid sidan av detta har de också kunnat 
erbjuda sina kunder en god service.  De flesta har rationaliserat informationsflödena i 
verksamheten på ett eller annat sätt, där även folk har tvingats avskedas eller blivit 
omplacerade, men i det fallet fick de också en trippel ökning av sina ordar. Det som bland 
annat vill åstadkommas med denna rationalisering är att människor inte ska behöva göra 
en massa ”onödigt” administrativt arbete, utan att man tar vara på sin personals 
kompetens inom företaget på effektivaste sätt. Detta uttryckte en av våra respondenter så 
här;  

”… Man vinner arbetsmiljömässigt också och arbetsuppgiftsmässigt vinner man 
på så sätt att det inte är nåt kul för någon att behöva sitta och kuvertera manuellt 
ett antal 1000 försändelser då man sitter och viker papper, klistra kuvert m.m. Vi 
har fått en bättre arbetsmiljö och personalen kan ägna sig åt mera meningsfulla 
uppgifter. Härigenom har också arbetsmotivationen och kvalitén på deras arbete 
höjts. Personalen anser nu att de har ett roligare jobb”. 

 
Pappersfakturans framtid12 
På frågan om vad respondenterna ansåg om den traditionella fakturans framtid svarade 
samtliga förutom en, att de tror att på längre sikt så kommer de att avta för att sedan 
resultera i att det stora antalet av dem kommer att vara borta, men försvinna helt – det 
                                                 
Hänvisning till frågeformulär (Bilaga 1)  
10 Fråga 10.        (Huvudfrågor) 
11 Fråga 11,15.   (       -”-         ) 
12 Fråga 20         (       -”-         ) 
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skulle nog dröja ett bra tag innan det hände. Idag går utvecklingen inom detta område så 
pass fort framåt så potentialen för det anser de finns där. 
 
Att sådana verksamheter med en viss volym gällande fakturahantering, tror de att dessa 
kommer att tvingas börja med elektronisk fakturering. Men detta behöver inte vara den 
enda faktor som styr, även marknadskrafterna kan påverka till ett eventuellt intvingande i 
användningen av elektroniska fakturor. Det är helt enkelt billigare än en vanlig 
pappersfaktura.  
 
Idag sker också en stor del av allt tecknande av avtal via Internet, så hanteringen av 
fakturor torde komma mer och mer. 
 
Varför inför inte fler företag elektronisk fakturering?13 
De företag som har varit delaktiga i arbetet har ansett att inte flera företag använder sig av 
elektronisk fakturering, kan delvis bero på att det kostar att införa ett sådant system. De 
tog upp också att det krävs teknik och kunnande i företaget och hos dem som skall 
använda systemet. Det nämndes också att det skall vara fördelar i båda ändarna för att det 
skall kunna slå igenom. Om företagen har kunder som har en låg efterfrågan på ett sådant 
system, så är systemet värt att satsa på. Många företag tror de vet vad målet är, men oftast 
är det bara ganska flyktigt. 
  
Huvudanledningen till att de använder det är för att rationalisera flödena, de vill vinna på 
det så mycket som det går och använda tiden mer effektivt, och självklart också 
kvalitetssäkra så långt det går. 
 
Angående system gäller enkelhet. Om användaren som jobbar med det, inte förstår hur 
flödet går, blir det totalt omöjligt att hålla det i huvudet. Klarar du inte av det så har du 
ingen kontroll på nånting, och litar då inte på systemet.  
 
Detta är problemet då man blandar in för mycket teknik för att rationalisera. Först måste 
man rita upp ett enkelt flöde – sen använder man tekniken för att stötta det flödet 
 
En framtida önskad situation för elektronisk fakturering mellan bolag är att få en 
dokumentfri hantering av detta där allt sker elektroniskt. En idealisk lösning vore alltså 
att få bort alla dokument i processen och i stället föra över x antal pengar i förhållande till 
det som levereras. Då denna hantering av olika dokument skapar delvis onödigt jobb. En 
av våra respondenter ansåg att ”Det handlar bara om att flytta information”.  
Men i dagens läge är inte normala affärssystemen byggda för att hantera det här, men 
förmodligen kommer de att komma.  
 

                                                 
Hänvisning till frågeformulär (Bilaga 1)  
13 Fråga 19. (Huvudfrågor) 



Analys 

 27

5. Analys 

5.1 Analys vid jämförelse mellan teori och empiri 
 
Problem om standard och filformat 
Teori: Det finns olika standarder och filformat inom elektronisk fakturering, som kan 
försvåra affärskommunikation och transaktioner (kap 2.4, 2.12). Avsaknad av standard 
samt brist på tillit och informationsbrist kan vara ett problem om ett företag har många 
kunder som har olika standarder (kap 2.4, 2.12). År 1997 skapades en gemensam standard 
kallad Edifact (kap 2.10.2).  
 
Empiri: Det finns många olika standarder inom elektronisk fakturering, det är både bra 
och dåligt för kunderna, mycket att välja bland. Ett företag som har fler kunder måste 
kanske ha flera olika standarder som passar varje företag som de har affärer med. Det 
anses även att format-konverteringar är ett problem. Edifact ansågs vara en riktig 
standard. 
 
Jämförelse: Teorin bekräftas i stort sett genom empirin. I bägge fallen tas det upp att det 
finns många olika standarder inom elektronisk fakturering, vilket kan vara positivt och 
negativt. Edifact nämns både i teori och empiri som en riktig standard.   
 
Säkerhetsaspekter 
Teori: Det finns en hel del risker med elektronisk fakturering t.ex. felfrekvenser med 
elektronisk fakturering och även bristande kompetens vid förändring (kap 2.4, 2.12). 
Otillräcklig teknisk kunskap och bristande datamognad leder till säkerhetsbrister (kap 2.4, 
2.12, 2.11). Även bristande autentiseringskontroll leder till brister. Avsaknad av säkerhet 
medför en stor risk för företaget (kap 2.4).  
 
Empiri: Det anses vara säkrare med elektronisk fakturering än vanliga fakturor, då det 
finns fler felkällor med dessa. Tekniken kan krångla, och även tekniska problem med 
exempelvis gränssnittet mot bankerna är en säkerhetsbrist. För att det inte skall uppstå 
några brister krävs teknik och kunnande i företagen. Risker för fel minimeras, och ger 
färre fel vid betalningar. 
 
Jämförelse: I både teori och empiri påtalas att otillräcklig teknisk kunskap och datavana 
medför risker. Bristande kompens vid förändring och bristande autentiseringskontroll 
leder till säkerhets brister enligt teorin.  Enligt empirin är elektronisk fakturering säkrare 
än vanliga pappersfakturor och ger färre fel.        
 
Förändringsmotstånd 
Teori: Det finns många motstånd och acceptans till förändringar, vissa orsaker till 
motstånd är: hotad anställningstrygghet, omplacering, försämrat arbetsinnehåll, bristfällig 
information, dåligt val av tidpunkt och att det innebär ett hot (kap 2.3). Tempot i 
förändringen har stegrat och många organisationer är bristfälligt rustade för att klara 
förändringar (kap 2.4, 2.11). Det kan leda till att äldre personer med svårigheter att följa 
med i teknikiska utvecklingen (kap 2.4). Förändringar kan ses som ett hot, men är 
välkomna om det underlättar för användarna att utföra sitt jobb. Ett hot kan uppstå när 
man inte vet hur framtiden kommer att se ut. Osäkerhet i förändringsprocessen kan leda 
till motstånd.  Förändring som upplevs negativ kan leda till chock, förvirring och 
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förnekande i ett företag (kap 2.3). Personalen är rädda för förändringar, det kan bero på 
att bristande kunskaper om systemen och hur de fungerar i verkligheten (kap 2.12, 2.3). 
Om användarvänligheten brister kan det också bidra till ett motstånd (kap 2.4). 
Igångsättningsarbete kan upplevas med motstånd vid införandet av elektronisk 
fakturering (kap 2.12). 
 
Empiri: När personal är skeptisk till systemet medför det en otrygghet i början, även vid 
tvång till olika lösningar för fakturahantering inom samma företag. Brist på tillit och 
informationsbrist kan leda till misstro. Vid införande av ett nytt system, kan det leda till 
omplacering och/eller permittering av personal.   
 
Jämförelse: Informationsbrist, misstro, otrygghet och omplacering nämns både i teori 
och empiri som orsak till förändringsmotstånd. I teori nämns fler faktorer, t.ex. att äldre 
personer kan ha svårt att följa med i teknisk utveckling och tempoökning. Även rädsla för 
förändring, eventuellt beroende på bristande kunskap hos personal, tas upp. I empirin 
framkommer att tvång till olika lösningar för fakturahanteringen, inom företaget, medför 
otrygghet och skepsis.  
 
Effektivare hantering 
Teori: Effektivare interna rutiner kan ge en mycket hög automatisering. Många olika 
tjänsteleverantörer ger fördel för kunden (kap 2.12). Att rationalisera en verksamhet, är 
ett produktionsorienterat synsätt vilket ger direkta fördelar, även förbättrad 
administrationseffektivitet (kap 2.4, 2.12). Lagerstyrningen blir bättre, och ger högre 
konkurrenskraft (kap2.4). Det blir även mycket få fel när det är rätt genomfört (kap 2.4, 
2.12). Hanteringsprocessen förkortas med hjälp av elektronisk fakturering (kap 2.12). 
Minskad pappersanvändning vid införande av systemet. Ett snabbare och effektivare 
händelseförlopp med EDI (kap2.4).  
 
Empiri: Vid en effektivare hantering uppstår mindre krångel och färre administrativa 
sysslor. Det går även smidigare och fortare att nå kunden. Allt från distribution till 
administrativt arbete blir enklare. Rationalisering av verksamheten och processen leder 
till en effektivitet, liksom att automatisera flödena. Införande av elektronisk fakturering 
leder till minskad pappershantering som leder till mer miljövänlighet. Det brukar vara få 
förändringar av rutinerna inom elektronisk fakturering. Bättre arbetsmiljö med mera 
meningsfulla uppgifter och högre kvalitet på arbetet leder till en arbetsglädje i företaget. 
Processen kan upplevas ineffektiv i det gamla systemet, och då krävs en helhetsbild över 
verksamhetens processer för att kunna förändra flödena. Mer information kan 
överblickas, med samma personalstyrka som tidigare, och kan slussas mellan olika 
system. T.ex. statistik kan tagas fram genom fakturan. 
 
Jämförelse: Teorin tar upp följdeffekter som: effektivare rutiner, hög automatisering, 
minskad pappersanvändning och administrationseffektivitet vid rationalisering. Detta 
bekräftas även i empirin. Att många olika tjänsteleverantörer ger fördel för kunden, och 
EDI ger ett snabbare och effektivare händelseförlopp, tas upp i teorin men ej i empirin. 
Att meningsfullt arbete leder till arbetsglädje och påverkar arbetsmiljön positivt, samt att 
mer överskådlig information kan tas fram, nämns i empirin men ej i teorin.   
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Relation /kund/ leverantör 
Teori: Bättre service kan erbjudas och fakturan kan nå kunderna ett par dagar snabbare 
(kap 2.4, 2.12). Det leder till både stor nytta för både köpare och säljare. Viss manuell 
hantering kvarstår för köparen. Dessvärre passar inte alla affärsrelationer för alla (kap 
2.12). Tekniska hinder, t.ex. omoderna system, då det måste ske en integration med 
parternas affärssystem. Det finns liten efterfrågan till elektronisk fakturering (kap 2.4).  
 
Empiri: Elektronisk fakturering medför att det blir lättare att uppdatera kunder, och det 
leder till att det blir lättare att överblicka sina aktuella kunder. Bra service till kunden kan 
även ges. Det gynnar både avsändaren och mottagaren. Finns en låg efterfrågan av 
elektronisk fakturering hos kunderna. Användarproblem mot kund, är också ett problem 
på grund av olika gränssnitt.  
 
Jämförelse: Teorin säger att det gynnar både avsändare och mottagare att ha bra service, 
men efterfrågan till elektronisk fakturering är liten. Detta nämns också i empirin. 
Tekniska hinder och affärsrelationer som inte passar, samt att viss manuell hantering 
kvarstår för köparen nämns i teorin, men ej i empirin. Införande av elektronisk 
fakturering medför bättre överblick av kunder, även kan användarproblem uppstå på 
grund av olika gränssnitt. Detta nämns i empirin men ej i teorin.       
 
Tidsbesparing 
Teori: Minskad ledtid och fakturaprocess leder till tidsbesparingar i företaget (kap 2.4, 
2.12). 
 
Empiri: Vid införande av ett system, som effektiviserat företaget, leder det till en 
tidsbesparing i företaget. Personalen kan ägna sig åt annat som är viktigare än tex. att 
stämpla brev.  
 
Jämförelse: Teorin bekräftas av empirin, att effektivitet leder till tidsbesparing.  
 
Ekonomisk perspektiv 
Teori: Ekonomisk vinst vid tidsbesparing och administrativa besparingar (kap 2.4, 2.12). 
Det krävs ibland vissa volymer för lönsamhet (kap 2.12). En kostnadsrationalisering och 
kostnadsreducering kan uppkomma vid införande av ett system (kap 2.4). Det kan bli dyrt 
om det krävs flera standarder inom företaget, samt vid införande av ett system (kap 2.4, 
2.12). Ökade omkostnader vid införande av elektrisk handel. Eventuellt svinn och 
kostsam returhantering, om en vara ej betalas (kap 2.4). 
 
Empiri: Vid införande av elektronisk fakturering leder det till besparing av porto och 
aviseringsavgifter, administrativ kostnadsbesparing i form av tids vinst och 
personalresurser. Det är billigare med elektronisk fakturering än vanlig pappersfaktura. 
Det blir lägre kostnader för hela processen. Omkostnader tillkommer. 
 
Jämförelse: Utifrån teorin ger tidsbesparing, administrativa besparingar och 
kostnadsbesparing ekonomisk vinst, även om omkostnader tillkommer. Detta bekräftas i 
empirin. Enligt teorin krävs vissa volymer för lönsamhet vilket ej framkommer i empirin. 
Pappersfaktura är dyrare än elektronisk faktura, vilket nämns i empirin men inte nämns i 
teorin.   
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6. Slutsats och Diskussion 
 

6.1 Slutsats 
Forskningsfrågan: ”Vilka faktorer påverkar användningen av elektroniska fakturor?” 
 
Syftet: Syftet är att skapa förståelse för orsakerna till varför det är problematiskt för 
företag att fakturera elektroniskt, samt för vilka negativa faktorer som påverkar 
genomslagskraften. Utifrån detta kan de företag, som inte infört elektronisk fakturering, 
ta del av de faktorer som framkommit i arbetet, och själva skapa en uppfattning om hur de 
kan tackla dessa problem och hinder. 
 
Slutledning: Arbetet är fokuserat på vilka fördelar och nackdelar som framkommit inom 
teori och empiri angående elektronisk fakturering. Jämförelse har gjorts mellan teori och 
empiri i kapitel 5.1. Jämförbara faktorer stämde bra överens. Min tolkning är att teorin 
och verkligheten i stort sett stämmer överens, eftersom teorin bekräftas av empirin.  
 Trots övervägande fördelar med systemet, har endast 4-5% av mellanstora företag infört 
elektronisk fakturering. Utifrån teori och empiri anser jag mig ha fått svar på vad det är 
för olika faktorer som påverkar användningen av elektronisk fakturering. Rubrikerna i 
kapitel 5.1 berättar vilka faktorer som kan påverka användningen av elektroniska 
fakturor. 
  
Faktorerna är följande: 
• Problem om standard och filformat  
• Säkerhetsaspekter 
• Förändringsmotstånd 
• Effektivare hantering 
• Relation/kund/leverantör 
• Tidsbesparing 
• Ekonomiskt perspektiv 
 
De nackdelar som tas upp, ser jag som faktorer vilka kan ha påverkat att inte flera företag 
använder sig av elektronisk fakturering. Jag tror att företagen ser nackdelarna som ett 
oövervinnerligt hinder, vilket gör att de inte kan se möjligheterna till utveckling med 
detta. Kundens efterfrågan kan ha en stor roll för införande av elektronisk fakturering. 
Liten efterfrågan leder till mindre motivation att införa elektronisk fakturering. Jag tror 
även att ekonomin har en stor betydelse för hur företagen beslutar.      
 
Arbetet kan förslagsvis leda till vidare forskning om huruvida det finns bättre alternativ 
till elektronisk fakturering, eller forskning om huruvida hinder kan elimineras för att 
lättare införa elektronisk fakturering. Förslagsvis kan något företag ta fasta på och 
bearbeta de för dem viktigaste hinder vid införande av elektronisk fakturering.  
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6.2 Diskussion 
För att kunna få en uppfattning om resultatet av arbetet, behövs en diskussion. Därför tas 
diskussioner från teori till analys upp här.  

6.2.1 Teoridiskussion 
Jag anser att teorin om elektronisk handel har lika stor betydelse för arbetet, som teorin 
om elektronisk fakturering har, genom att elektronisk fakturering ligger inom elektronisk 
handel. Att inte fler använder sig utav elektronisk fakturering kan bero på nackdelar från 
elektronisk handel och elektronisk fakturering. Om elektronisk handel påverkas, då 
påverkas även det som ligger inom detta, d.v.s. även elektronisk fakturering.  

6.2.2 Metoddiskussion 
Det vore tänkbart att få en entydig uppfattning om att det skulle vara för dyrt, om jag valt 
företag som inte har infört elektronisk fakturering. Därför valdes företag som infört 
elektronisk fakturering, för att inse att det inte är bara en sorts bransch som har med detta 
och göra, utan det är få företag som använder sig utav elektronisk fakturering inom alla 
mellanstora svenska företag. Det är all sorts elektronisk fakturering som påverkas, inte 
bara via EDI eller skanning. Detta hade kanske bekräftats ytterligare om fler företag 
deltagit i intervjuerna.  
 
Enligt min mening har rätt metod valts för att utföra arbetet, men allt kan alltid göras 
bättre. Det som tycks vara perfekt, är inte perfekt i allas ögon.  

6.2.3 Empiridiskussion 
Genom empirin fick jag svar på det jag ville ha reda på, vilken bild företagen har på 
elektronisk fakturering, och fick en bild av olika faktorer som påverkar elektronisk 
fakturering i verkligheten. Eventuellt kan empirin ha gjorts annorlunda, t.ex. genom att 
redovisa varje företag för sig, men jag ansåg att det blev mer överskådligt på detta sätt.      

6.2.4 Diskussion om analys av jämförelse mellan teori/empiri 
Under jämförelsen mellan teori och empiri, framstod en bild av att teorin och empirin, 
som jag jämförde, stämde mer eller mindre överens med varandra. Det stod inte exakt 
samma ord, men det menades mer eller mindre samma sak ändå. I jämförelsen mellan 
teori och empiri tog jag upp det som jag tyckte var relevant för forskningsfrågan. De 
främsta positiva och negativa faktorer med elektronisk fakturering, är följande:  
 
Positiva: kostnadsbesparingar, tidsbesparingar, enklare administrativt arbete, mindre 
pappersanvändning, bättre service, färre fel, snabbhet att nå kunden och att både köpare 
och säljare har nytta av detta.  
 
Negativa: Bristande säkerhet, olika standarder, liten efterfrågan, bristande 
användarvänlighet och även rädsla/oro och bristande kompetens i företagen. 
 
Jämförelse mellan teori och empiri gav inte en klar bild av varför det inte är fler företag 
som använder sig utav fakturering. Den gav en klarare bild av att verkligheten och teorin 
stämmer överens.    
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Det framgår att det finns fler fördelar än nackdelar, men ändå är det få företag som 
använder sig utav elektronisk fakturering. Jag tror att detta kan bero på att företagen ser 
nackdelarna som ett stort hinder. De tre största nackdelarna tror jag är: brist på säkerhet, 
rädsla att införa systemet och att det är många olika standarder som gör att personalen blir 
förvirrade. Detta leder till oro och osäkerhet hos personal, vilket påverkar 
prestationsförmåga och inställning till arbetsuppgifter negativt. Det försvårar införande av 
förändringar.   
 
Även om inte detta tas upp i klartext, tror jag att ekonomin har en stor betydelse för att 
inte fler har infört systemet. Om det var småföretag som intervjuats, tror jag, skulle detta 
förmodligen visa sig vara en klar orsak. Det är dock inte helt uppenbart i mellanstora 
företag, där andra faktorer än ekonomi kan ha stor betydelse. Aspekter som tid, 
personalresurs och arbetsmiljö slutar dock ofta i en ekonomisk bedömning. 
 
Ej jämförbara uppgifter mellan teori och empiri tas upp som diskussion i kapitel 6.2.5. 

6.2.5 Diskussion om ej jämförbart material 
Min slutsats, vid jämförelsen mellan empiri och teori, blev att nästan all teori och empiri 
kunde jämföras mot varandra. Dock fanns fortfarande vissa punkter kvar som inte kunde 
jämföras mot varandra, vilka tas upp här.  
 
Det framkommer att det finns många olika standarder inom elektronisk fakturering, och 
att det finns både fördelar och nackdelar med det. Fördelen med det, är att kunderna kan 
välja vad som passar just dem, och behöver inte välja det dyraste systemet. Nackdelar 
med det, är att det kan bli dyrt för kunderna ifall de måste använda olika standarder från 
olika företag. 
 
Bättre överskådlig information kan leda till en bättre statistik och lagerstyrning, vilket kan 
leda till minskat svinn och minskad returhantering. Företagen kan i sin tur få en högre 
konkurrenskraft, vid införande av elektroniskt faktureringssystem. Med hjälp av bättre 
statistik kan företaget få fram mer information, om något speciellt. T.ex. får företaget 
bättre uppdatering av sina aktuella kunder. Tidsvinst som följd av effektivisering, kan 
leda till ytterligare effektivitet, där ”onödiga moment” försvinner, vilket leder till 
möjlighet att utföra meningsfulla moment. Detta påverkar arbetsmiljön positivt. 
Arbetsglädje i företag påverkar arbetsmiljön positivt, vilket leder till ett bra arbetsresultat.   
 
Edifact är en standard inom EDI, vilket står för elektronisk data överföring. Många anser 
att det är den enda rätta standard att använda. Att det fins olika tjänsteleverantörer ger 
fördel för kundens urval av tjänster. Genom att de kan välja just vad de behöver, behöver 
de kanske inte betala de allra dyraste tjänsterna. 
 
För att få en lönsamhet för vissa företag, krävs att de får en viss volym av fakturor. Det är 
inte lönsamt om man bara har enstaka fakturor. Omkostnader finns alltid vid införande av 
något nytt, vilket inte bara skall ses som en kostnad, utan även som en investering inom 
företaget. 
 
I dag kan större företag tvinga andra mindre företag att skaffa elektronisk fakturering för 
att de skall fortsätta ha dem till underleverantörer. I sådana fall kan företagen i viss mån 
bli tvingade att ha olika lösningar, beroende på hur många kunder dessa företag har, vilka 
använder olika system. Vid införande av ett system i ett företag, vill ju företaget gå med 
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vinst. De ser då att detta system klarar av att göra samma sak mycket bättre än innan. 
Detta kan leda till att personer blir omplacerade eller i värsta fall blir uppsagda. Jag har 
förståelse för att vissa personer blir skeptiska till införandet för att de naturligtvis vill ha 
kvar sina jobb, och det kan leda till att arbetsmoralen i företaget blir sämre. Äldre 
personer som har gjort en sak på samma sätt i 40 år vill troligen inte ändra på sitt sätt att 
göra denna sak, när han nu vet exakt hur han skall göra. Det kan leda till att äldre 
personer inte är villiga att ta emot förändrelse och kan få svårt att hänga med i 
utvecklingen. Det värsta som kan hända är att fakturorna inte blir betalda, och att 
företaget kan gå i konkurs vid upprepande situation. En utveckling kan även bli tung ifall 
inte företaget har resurser och kunskap till systemet som skall sättas i drift, de behöver då 
extern hjälp.  
 
Kompetens i ett företag är viktigt att ha, för att kunna utveckla företaget. Om företaget 
saknar kompetens men ändå inför elektronisk fakturering, kan det leda till att personer 
handskas fel med systemet, och det leder till att företaget kan bli sårbart. Detta blir en stor 
säkerhetsbrist. Att elektronisk fakturering är säkrare än vanliga pappersfakturor tas upp, 
vilket jag tror kan bero på att breven inte behöver passera posten, utan går direkt från ett 
företag till ett annat. Dessutom går elektroniska fakturorna igenom säkerhetsmoment för 
att minimera eventuella fel.  
     
Ett hinder inom elektronisk fakturering kan bero på att företagen har för omoderna 
system, och de kan behöva flera program för att kunna ta emot data från andra företag och 
kunna leda in informationen i deras eget system. Omoderna system kan leda i sin tur till 
trassel vid informationsöverföringen. Men vid införande av ett system, kan det kvarstå 
viss manuell hantering för ett företag. T.ex. om de använder scanning, tar de emot en 
pappersfaktura som i sin tur scannas in i datorn. Även då systemen ej stämmer mellan 
sändare och mottagare, kan pappersfaktura bli aktuellt. Här ser vi att en manuell hantering 
kvarstår. På grund av att det finns olika system, kan det leda till att det blir olika 
gränssnitt för kunden. Detta kan leda till i sin tur att kunderna vägrar att använda 
systemen för att det blir för omständligt.     

6.2.6 Allmän diskussion 
Inledningsvis i arbetet togs det upp att det bara var 4-5 % som använder sig utav 
elektronisk fakturering i mellanstora företag. Jag tog kontakt med företagen som låg 
bakom påståendet, för att höra att de verkligen kunde säga att detta var sant. De personer 
på företagen som ligger bakom detta, bör veta att det verkligen är som de säger.  
 
Jag tycker att detta arbete har gått sakta och säkert framåt, och har varit intressant och 
lärorikt. Jag började med en inledning, och utifrån denna samlade jag teori och valde 
metod för hur jag skulle gå till väga med arbetet. Därefter kom empirin och 
analyskapitlen som leder till slutsatsen, om vad jag kommit fram till med detta arbete.  
Det var svårt att få en sådan bra begränsning på arbetet som möjligt, för att få en bra 
forskningsfråga. I jämförelse mellan empiri och teori fanns flera faktorer som ej gick att 
jämföra. För att undvika detta borde hela teoriavsnittet vara färdigarbetat före 
intervjuerna, för att frågorna bättre skulle utgå från teori. 
 
I teorin beskrivs XML som en standard för att strukturera data, och därigenom få enklare 
systemlösningar. Nackdelen är dock att det saknas standardiserade transaktioner, vilket 
gör att XML-formatet från ett system inte alltid kan läsas in i ett annat system. Detta 
bekräftas i empirin, där uppfattningen finns att XML inte är en standard utan är ett 
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kommunikationssätt. Enligt empirin har försök gjorts att ta fram olika standarder under 
XML. Det anses vara lika många standarder som det finns företag, medan EDI och 
Edifact anses vara säker standard. Bilindustrin anses ligga bakom denna utveckling. Jag 
anser att det finns en enighet i teori och empiri, om att XML inte är en användbar 
standard inom elektronisk fakturering. Min fundering är om XML skulle ha blivit 
betraktad som en riktig standard, om bilindustrin hade tyckt att den var användbar. Jag 
kan förstå att det kan vara svårt att använda XML vid elektronisk fakturering, när 
möjligheten till transaktioner mellan olika system saknas. 
   
Jag anser att rubrikerna i kapitel 5.1 (Analys vid jämförelse mellan teori och empiri) 
uttrycker faktorer, vilka har stor betydelse i bedömningen varför det är få användare av 
elektronisk fakturering.            
 
Utifrån arbetets resultat har det framkommit att det finns fler fördelar än nackdelar med 
elektronisk fakturering. Trots detta är det få företag som använder sig utav systemet. En 
anledning till att inte fler företag använder sig utav elektronisk fakturering, är att 
företagen ser nackdelarna som ett stort hot. Trots att fördelarna är fler än nackdelarna, ser 
företagen inte på hur de skulle kunna lösa nackdelarna. En annan faktor som kan ha 
påverkat, är att fler företag anser att det är för dyrt att införa systemen, eller att deras 
leverantörer/kunder inte ser någon anledning att införa detta. 
 
Informationen som ej kunnats jämföras, teori kontra empiri, hade kanske inte funnits med 
ifall jag skulle ha ställt andra frågor vid intervjuerna samt hittat annan litteratur. Tillika 
kunde resultatet kanske vara mer övertygande, om fler företag hade varit med i 
undersökningen, och därigenom få en bredare bild av hur företagen ser på elektronisk 
fakturering, samt få en bredare jämförelse mot teorin.   
 
Kanske kan mitt arbete vara till nytta för något företag som står i begrepp att införa 
elektronisk fakturering, och har funderingar. Möjligheten finns att hitta arbetet på 
Internet.      
 

 



Referenser 

 35

Referenser  
 
Internet:  
(I:1) http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm (2004-04-20)  
(I:2) http://www.regeringen.se/sb/d/4792/a/36780  (2005-04-20) 
(I:3) http://www.e-faktura.com/ (2005-04-20) 
(I:4) www.ne.se (2005-04-20) (Sökord faktura) 
(I:5) http://www.jonasweb.nu/marknad/e_handel.html (2005-04-20, Jonas webresurs) 
(I:6) http://www.e-faktura.com/faq.htm (2005-04-20) 
(I:7) http://www.skeppsbronskatt.se/  (2004- 05-10) 
(I:8) www.gea.nu: (2003-2004)  ”Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk 
          fakturahantering” Dykert Lars, Fredholm Peter.  
 
Tidning: 
Artikel: ”Företagens tur”, Computer Sweden (2004-03-08)   
 
Böcker:   

Norrbom Carl (1999) ”Företag gör affärer med Företag” Malmö, Liber Ekonomi 
Fredholm Peter (1999) “Elektroniska affärer” Lund, Studentlitteratur. 
Fredholm Peter (2000) “Elektroniska affärer” Lund, Studentlitteratur. 
Fredholm Peter (2002) “Elektroniska affärer” Lund, Studentlitteratur. 
Konkurrensverket rapportserie 2001:1 (2001) ”E-handel i Sverige – en explorativ 
studie” Nyköping, AWJ Kunskapsföretaget AB. 
Holme Idar Magne & Solvang Bernt Krohn (1997) ”Forskningsmetodik – Om 
kvalitativa metoder” Lund, Studentlitteratur. 
Lundahl Ulf & Skärvad Per-Hugo (1992) ”Utredningsmetodik för samhällsvetare 
och ekonomer” Lund, Studentlitteratur. 
Svenning, Conny (1999) ”Metodboken” Staffanstorp, Lorentz förlag 
Whelan & Maxelon (2001)”e-business matters” Guildford, Biddles. 
Whiteley David (2000)”e-Commerce Strategy, Technologies and Applicattions” 
Glasgow, McGraw-Hill International (UK) Limited. 
Tonndorf Hans (2000)  ”Hur driva handel på 2000-talet?” Stockholm, Mentor 
Communications/Mentor Books 

      Angelöw Bosse (1991)  ”Det goda förändringsarbetet” Studentlitteratur, Lund.   
      Ljungström Kerstin (1996) ”Förändring som leder vidare” Författaren och 
      konsultförlaget  Uppsala AB  

Patel Runa , Davidson Bo (1994) ”Forskningsmetodikens grunder” Studentlitteratur 
, Lund 
Wallén Göran (1996) ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” Studentlitteratur, 
Lund 
Backman Jarl (1993) ”Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter” Studentlitteratur, 
Lund 
Ejvegård Rolf (1998) ”Vetenskaplig metod för gymnasieskolan” Studentlitteratur, 
Lund  
 
 

 
 
 

http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26026.htm
http://www.regeringen.se/sb/d/4792/a/36780
http://www.e-faktura.com
http://www.ne.se
http://www.jonasweb.nu/marknad/e_handel.html
http://www.e-faktura.com/faq.htm
http://www.skeppsbronskatt.se
http://www.gea.nu:


Referenser 

 36

Examensarbete:  
(E:1) Mikael Karlsson, Andreas Lind, Kort som betalningsalternativ bättre 
         förutsättningar för e-handel, 2000:118 SHU).( 2000-06-21)  
 
Skolmaterial: 
(S:1) (Edit 3, Meddelandehandbok,  1994-09-01, Revision 3.0). 
 
 
Dykert Lars 
- Intervju med Lars Dykert 14/2-05. Han har varit med Fredholm och skrivit GEA 
rapporten, har även skrivit en bok, boken: (2002) ”e-business – för tillväxt och 
lönsamhet” Lund, Studentlitteratur. 
 
 

Ltteraturförteckning: 
Turban Efraim (2004) "Electronic Commerce – A managerial perspective” New 
Jersey, Pearson Education, Inc 
Hassler Vesna (2001)”Security Fundamentals for E-commerce” Norwood, Artech  
House, Inc. 

 

 



 

 

Bilaga 

Bilaga 1 (Frågeformulär) 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vad heter du? 
2. Vilken är din titel? 
3. Vad sysslar ert företag med? 
4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
5. Vill du vara anonym? 

 
Till ansvariga: 

1. Hur ser datavanan ut i ert företag? / Anser ni att ni har en hög dataintensitet och 
data mognad?   

 
Systemadministrationen: 

1. Hur kom man fram till att införa elektronisk fakturering? 
2. Anser ni att det finns problem gällande, systemen och tekniken samt olika 

filformat och standarder mellan er och era kunder? 
3. Använder ni er av XML eller Edifact som standard? Om inte, använder ni er av 

någon annan? 
4. Anser ni att det finns säkerhets brister vid införande av elektronisk faktura? 

 
Huvudfrågor: 
 

1. Hur sköts betalningen av era fakturor, kan ni beskriva faktureringsprocessen i 
korta drag? Hur många fakturor hanterar ni per år? Hur länge har ni haft e-
fakturering? 

2. Kan ni beskriva faktureringsprocessen? 
3. Har ni upplevt något motstånd från personalen inför införandet av e-faktura? 
4. Upplever ni att personalen varit motiverad till ett införande? 
5. Vilka fördelar/nackdelar har ni kunnat se av införandet av att fakturera 

elektroniskt? Vid införandet och nu så här efteråt? 
Jag har föredragit att dela in dessa i olika kategorier; 

a. Om ni ser det ur ett lagligt perspektiv, vilka för- och nackdelar kan ni då 
urskilja? 

b. Om ni ser det ur ett organisatoriskt perspektiv, vilka för- och nackdelar 
kan ni då urskilja? 

c. Om ni ser det ur ett ekonomiskt perspektiv med i vissa fall höga 
investerings- och integrationskostnader, vilka för- och nackdelar kan ni då 
urskilja? 

d. Om ni ser det ur ett tekniskt perspektiv, vilka för- och nackdelar kan ni då 
urskilja? 

e. Om ni ser det ur ett kunskapsmässigt perspektiv, vilka för- och nackdelar 
kan ni då urskilja? 

f. Om ni ser det ur ett tidsmässigt perspektiv, vilka för- och nackdelar kan ni 
då urskilja? 



 

 

g. Om ni ser det ur ett relationsmässiga (lev./kunder)  perspektiv, vilka för- 
och nackdelar kan ni då urskilja? 

h. Om ni ser det ur ett perspektiv där fokus ligger i arbetsgången och 
arbetsuppgifterna, har dessa förändrats som t.ex. att ni tvingats avskeda 
folk, vilka för- och nackdelar kan ni då urskilja? 

 
6. Finns det andra problem eller hinder som inte tagits upp? 
7. Vilka förändringar har det inneburit för er att införa e-faktura? 
8. Vilka skillnader vid förfarandet i hanteringsprocessen har ni märkt utifrån 

pappersfakturan till e-faktura? 
9. Anser ni att ni har fått en förbättrad/effektivare hantering gällande fakturor? 
10. Har ni upptäckt några problem som inte uppkom då ni använde er av det 

traditionella systemet? 
a. Så som förändringar gällande uppkomna fel i hanteringen av fakturor 

sedan ni införde det nya faktureringssystemet? 
11. Anser ni att hanteringen av fakturor ha förenklats? 
12. Hur såg ert förändringsbehov ut innan ni införde e-faktura? Vad var det som fick 

er att välja det? 
13. Anser ni att tiden och kostnaden för administrativa processer i hanteringen av 

fakturor har förändrats? I så fall, till det negativa eller det positiva?   
14. Har ni gjort några förändringar av era rutiner efter införandet av det nya systemet 

och har detta inneburit någon kostnadsreducering? 
15. Anser ni att e-fakturering har inneburit några vinster?  

a. Om ja; vilka slags vinster anser ni er ha vunnit på införandet av detta? 
i. Ekonomiska 

ii. Organisatoriska 
iii. Rutinmässiga 

16. Anser ni att kommunikationen mellan er och era kunder/leverantörer har 
förbättrats? I så fall, hur då? 

17. Anser ni er ha tillräcklig teknisk kunskap om e-faktura och dess innebörd eller har 
ni valt att ”outsourca” /hyra ut denna del? 

18. Hur tror ni användandet av elektronisk fakturering påverkar er 
organisationsmässigt? 

19. Vad tror ni om den traditionella fakturans framtid?  
20. Vad ser ni kan ligga till grund att inte fler företag använder sig av elektronisk 

fakturering? 
21. Har vi glömt nåt? Vill ni tillägga något? 



 

 

Bilaga 1A (Företag A) 
Bransch: Teknik för handikappade människor 
Ansvarigs titel: IT-samordnare och driftansvarig 
 
Till ansvariga: 

1. Anser ni att ni har en hög dataintensitet och datamognad? Ja, det anser han. 
200 i Sverige (400 världen) är anställda. Tillräckligt för att driva deras processer. 
Satsat på utbildning av personal, för det som de behöver  

 
Systemadministrationen: 
1) Hur kom man fram till att införa elektronisk fakturering? 
De vill så långt som möjligt rationalisera flödena mellan deras bolag, de har x st 
säljbolag, x st produktionsbolag, ordrarna fr. sälj – prod går genom samorningsenhet 
huvudkontor för tot samordn.flödet både för det som går mot marknaden och det som går 
mot eftermarknad har delats upp part se efter markan och den som går mot stolarna. Förr 
som ett timglas, nu går ordrarna in centralt och styrs ut mot prod.bolagen och i flödet som 
uppstår har de rationaliserat flödena så de går så smärtfritt som möjligt. Egentligen vill de 
att det går direkt fr. säljbolagen rakt in till deras prod.bolag och då har de försökt 
rationalserat flödena så hårt det nånsin går. Håller på att rationalisera än mer. Då kom de 
fram till - Varför hålla på med en massa utgifter då vi kan skicka med stöd av denna väg 
istället. Nästa steg – skicka filer helt och hållet automatiskt som tar hand om från 
respektive lev och kundens kontrer? och ett automatiskt bankflöde också. 
Steg 1: 
Stämmer av att fakturan överensstämmer med inköpsordern, det som stämmer går 
automatiskt runt i kund- och lev.kontrerna och sen runt i ett automatiskt bankflöde och 
det håller de på att införa också, nästa steg… Nu skickar de fakturorna elektroniskt, men 
de kommer ta bort det och istället automatköra flödena. Därför att de här flödena tar en 
massa tid at processa, 15 000 – 20 000 fakturor som går internt. Gäller till varje pris att i 
princip skall ingen behöva hålla på med det här flödet, även om de hanterar fakturorna 
elektroniskt mellan bolagen så är det ju fortfarande så att du måste mata in mot 
inköpsordern och den länkningen sker nu manuellt och sen används ett system för att 
skicka på attest och allt som överskrider 1 % går för attest och det som är under det 
automatattesterar de. Men du har fortfarande hela bokningen i systemen kvar, 
deffenitivbokning, koppling mot inköpsordern sen deffenitivbokningen om du inte kör ut 
det på attest. Så ska också bankflödena hänga ihop och idag är de ju helt manuella och det 
atr en massa tid och det är totalt onödigt. Till varje pris försöker processa så mkt som 
möjligt automatiskt så i princip, oftast kan man inte ta bort flödena, kanske skulle kunna 
det rent ekonomiskt mellan bolagena genom verifikat av olika sorter och konton, men 
volvo som också har ett likande system sa att ta inte bort flödena, men det är så otroligt 
svårt att få det här revisorgodkänt det finns i revisorlagar paragrafer som säger att det går 
att få det godkänt, men de kör utan det. 
Alldeles för mycket strul för att få kontroll. Särskilt då de ligger i olika länder då blir det 
ännu svårare därför så försöker de att automatisera flödena. Då använder man de olika 
typerna av stöd, det kommer att gå att de kommer att skicka mellan de här olika 
enheterna, det är en form av e-faktura det också, det är bara olika former.  
 
 
 



 

 

2) Anser ni att det finns problem gällande, systemen och tekniken samt olika 
filformat och standarder mellan er och era kunder? 
 
 
Hela standarden är otrolig dålig och svår, men tack vare att de kör det i samma system 
inom företaget. De styr själva vad de skall ha för system mellan deras bolag, då klarar de 
av det. Det är många som klagar på standarden så. De har en extern leverantör där de inte 
har kopplat i hopp det än med. Där dyker det upp på bordet direkt, de kör en EDI motor 
som de använder så kallad V90 samma som kommuner och lansting använder. Det är den 
standarden de tänker använda mot deras ”samhall”( leverantör ?), det är inte problem fritt 
det här de kan jag lova er. XML är ingen standard, det är ett kommunikationssätt, sen har 
man under XML försökt att ta fram olika standarder, men det finns lika många standarder 
som det finns företag, man jobbar på det men det går otroligt sakta med det. Det man vet 
tryckt det är EDI och Edifact att det är en standard, men det är bilindustrin som har gjort 
att det har blivit så. Sten hård standard.  
 
3) Använder ni er av XML eller Edifact som standard? Om inte, använder ni er av 
någon annan? 
typ av fil ”EDI” meddelande. 
 
4) Anser ni att det finns säkerhets brister vid införande av elektronisk faktura? 
Nej, han tyckte inte det, det måste vara ett säkerhets tänkande genom företaget totalt. 
Genom det tycker han att det inte är nå säkerhets brister.Säkerhet där finns det flera 
aspekter, säkerhet kan vara elektroniskt och att den i andra ändan över huvud taget ….. 
vad som gäller , då får man ha ett system som möter detta. Att få så många bitar som 
möjligt att passa i hopp. 
Säkerhetsproblematiken som finns mellan system, måste man se till att man är säker på 
att den andra i andra änden fick det här (filen), och det finns det olika tekniker för, man 
kan mäta det, men det medför försening av betalning, men hälst vill man ha kontroll på 
det innan, då måste man ha tekniska system som klarar det. Genom att det är olika 
tekniker som finns, vissa är bra på att signalera tillbaka och vissa är sämre på det. Och när 
man skickar iväg någonting på den här Mailavägen då har man sämre kontroll på det. 
Man skall ha kontroll så långt som möjligt. Så långt ut som möjligt i processen, som man 
tekniskt får lösa.   
 
Huvudfrågor 
1) Hur sköts betalningen av era fakturor, kan ni beskriva faktureringsprocessen i 
korta drag? Hur många fakturor hanterar ni per år? Hur länge har ni haft e-
fakturering? 
De använder en produkt som heter STRIP där man bestämmer när man kör ut ett 
dokument i vilket format det skall vara om det skall vara, ett mail, fax, eller som 
utskrifter, där kan de köra filformat helt och hållet. Inte som fax- och pdf format och 
fakturorna. Det gör att de kör det som filer, i och med detta så kan de automat importera 
filerna. Det är för att rationalisera stegen. De har haft e-faktureringen i 2-3 år. Årligen 
hanteras ca 10000-15000  internfakturor  årligen och 5000 extärna. 
 
De använder ”EDI”, det han anser att man kan kalla för mycket. Vi använder den typen 
av teknik som mer och mer för att vi meddelande hänga i hopp systemen, de är 
automathängda. De är alla typer av dokument, det är som en process; det finns offert, 
order, orderbekräftelse, utleveransbesked och faktura. Dessa är de s.k 



 

 

standarddokumenten för kommunikation. Sen finns det leveransplaner o.s.v. Alla dessa 
försöker de köra elektroniskt, de kör grunddokumentet, ordrarna och fakturorna denna 
väg idag, men försöker köra allt mer och mer denna väg. Därför att edi har en 
fördefinierad sak och sätt i bägge ändar elektroniskt. När de kör fakturan elektroniskt via 
ett mailhanteringssystem då är den inte hanterbar i andra ändan och det är därför de är på 
väg att ta nästa steg att göra den helt fil-mässig så att den går att läsa rakt in i systemena. 
Återigen för att slippa göra ”onödiga” saker. Priset på en faktura Papper kontra 
elektroniskt styrs av otroligt många faktorer, olika kostnader beroende på om de går ut 
eller in. Förtjänst på att köra faktura elektroniskt kan för större företag komma upp i 
summor om ca 400 miljoner kronor/år. Avsändaren är vinnaren i detta, man kan ju faxa 
iväg den också, med den metod fås en viss högre grad av kontroll i jämförelse med 
mailhanteringen i form av att avsändaren får en bekräftelse på att mottagaren har 
emottagit fakturan, mkt sämre. Kör du edihantering så har du 100 % kvalité. Denna typen 
av teknik kommer de at gå över till. 
 
2) Kan ni beskriva faktureringsprocessen? 
Personalen anser att det är jättebra, både mot de som är mottagare och sändare. Det finns 
inga nackdelar med det. Det rationaliserar på avsändare sidan men inte av mottagare 
sidan kanske ingenting.  Han tycker att det är enklare, men sen kan man diskutera hur 
mycket det rationaliserar, på andra sätt.  
 
3) Har ni upplevt något motstånd från personalen inför införandet av e-faktura? 
De var motiverad för ett införande av det. 
 
4) Upplever ni att personalen varit motiverad till ett införande? 
För de som sänder iväg den , ser inga nackdelar i huvudtaget, man ser bara fördelar. De 
som tar emot fakturan i pappersform kontra att ta emot den elektroniskt. Fördelarna ligger 
hos avsändarna minst det största , mottagarna fick inte så många fördelar. Inte så länge 
man kan automatisera ännu mer så man får stöd för sitt hanterande i andra ändan, det är 
på väg med sådana system, det gäller inte bara B2B utan även slutanvändaren. Man 
jobbar för att få bort alla koder man använder från höger till vänster, de måste bort och de 
är en dålig lösning. Det finns sådana system i världen, men i Sverige är vi dåliga på 
utveckling. Som t.ex, Finland som är mycket bättre på detta. Det är tekniskt lättare att 
använda det för avsändaren, man kan ha andra system som t.ex en skrivare som är 
kopplad elektroniskt genom Internet, och då upp når man i princip samma sak. Totalt sett 
ser de den lösning de själva har valt är den mest tekniskt enklaste. Det är inte bara enklast 
att distribuera, utan man måste se andar system runt om kring, ur denna syn punkt är det 
enklare att köra på de system som redan är etablerade. 
 
5) Vilka fördelar/nackdelar har ni kunnat se av införandet av att fakturera 
elektroniskt? Vid införandet och nu så här efteråt? 
De ansåg inte att det var andra hinder som inte tagits upp. 
 
6) Finns det andra problem eller hinder som inte tagits upp? 
Det komplext, om de kan använda en annan teknik på att distribuera grejerna, så kan de 
uppnå att automatisera detta. Att få det så enkelt som möjligt, så att användaren som sitter 
vid sin amskin inte behöver tänka på det här med distribution, utan att om det är en 
orderbekräftelse, när man kommer till momentet skriv ut faktura, då vill man att systemet 
känner av vem fakturan berör och så vidare, till att den andra ändan får de här 
meddelande på så smärtfri väg som möjligt. Inte så att den skall gå i väg någon stans, och 



 

 

göra manuella moment, alla de här momentana har de försökt att rationalisera bort.  Man 
skriver det man skriver ut i din faktura utan att behöva tänka mer. Sen är systemet 
uppsatta automatiskt så att fakturan landar sen där den ska. Det är det som är det positiva 
med det. Man kan med en annan teknik uppnå samma sak. Det finns olika tekniska 
lösningar. Man skall kunna rationalisera den uppgift man jobbar med så långt som 
möjligt, och att använda tekniken som stöd för detta.       
 
7) Vilka förändringar har det inneburit för er att införa e-faktura? 
 rationalisering. 
   
8-9) Vilka skillnader vid förfarandet i hanteringsprocessen har ni märkt utifrån 
pappersfakturan till e-faktura? Anser ni att ni har fått en förbättrad/effektivare 
hantering gällande fakturor? 
 
Från avsändarens synvinkel kan det nästan kännas tryggare att stoppa ner fakturan i ett 
kuvert än att skicka ut den elektroniskt någonstans, men posten kan ju också bli borta så 
då är det ju ingen kvalitetssäkring där heller. Ur den synpunkten är det ingen skillnad… 
de har bara fått positiv respons från användarna. Gällande scanning och mottagarna så är 
den ena färdigscannad och kommer ut elektroniskt, den manuella ska ju då scannas in… 
det beror helt på vad de har för system i andra änden… I deras system så scannas alla 
inkommande fakturor, oberoende av vilket format de kommer i så läggs de på en scanner. 
Sen länkar de in dem till respektive system innan de skickas på attestrunda och sen 
definitivbokas de in i systemet. De (de INTERNA fakturorna) skickas via mail. De 
skriver ut dessa först. 
  
- de skriver ut dem 
– scannar in dem i ankomstregistreringssystemet för lev.fakturor 
– kör runt dem, d.v.s. mejlar runt dem 
 
Det finns möjlighet i deras system att sätta dem så s.k E-handelsfakturan skriver de ut 
direkt slipper då skicka den via mejl. 16 bolag inblandade…. Olika lösningar för olika 
bolag. Genom att de är en stor koncern med olika bolag i hela världen så tar det TID. De 
använder nu olika lösningar men de strävar efter att få en gemensam, även om detta sker i 
små steg.  
 
11) Anser ni att hanteringen av fakturor ha förenklats? 
Rationalisera flödena, hela tiden… Att effektivisera dem mer och mer, vill i princip att 
transporten mellan säljbolagen till produktion skall orsaka ngt arbete utan skall i princip 
automatiseras hela vägen. Det är både order och elektroniska dokument i form av fakturor 
och utleveransbesked. De vill automatisera flödet så långt det någonsin går. De fortsätter 
processen, bl.a är de igång med att införa ett e-handelssystem som ska ligga ovanpå 
alltihopa. Återigen – automatisera flödena….. Edisystem stött av ett baklåssystem som 
användaren får information om när han skall göra nånting elektroniskt…………ständigt 
jagande av att försöka få flödena att bli automatiserade.  
 
13) Anser ni att tiden och kostnaden för administrativa processer i hanteringen av 
fakturor har förändrats? I så fall, till det negativa eller det positiva?   
Allting påverkar organisationen och rutinerna påverkas automatiskt, hur du ska jobba. En 
naturlig del av införandet, lätt glöms det bort att det är ibland lätt att ändra i 
organisationen än att ändra nåt tekniskt…. Måste se helheten… Otroligt lätt att fokusera 



 

 

och glömma bort att jobba ur ett helikopterperspektiv. Måste kliva upp ett steg och titta 
på alltihopa. Ej bara grotta ner sig i massa teknik, det funkar inte. Det är inte bara ett 
stöd… gäller att hitta den mest optimala lösning för det behov man har…. En del 
fokuserar för hårt på att man SKA HA tekniskt stöd i alla sammanhang…. Man bör titta 
på organisationen till tekniken och inte tekniken till organisationen! De har växt otroligt, 
måste då hitta en strukturerad ordning då var och en jobbar med sitt – svår process som 
påverkar flödena i högsta grad. 
 
14-15) Har ni gjort några förändringar av era rutiner efter införandet av det nya 
systemet och har detta inneburit någon kostnadsreducering? 
Anser ni att e-fakturering har inneburit några vinster?  
 
Vinster i form av att ha vunnit: 
- att folk kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter på ett helt annat sätt än tidigare 
- mängden ordrar, orderavdelning på 8-10 personer, nu är de 3-4 st och orderökat med tre 
ggr 
- fokus mot att rationalisera så att man inte håller på med en massa onödiga uppgifter 
- ekonomisk vinst 
 
Tekniken innebär ju också kanske att fler folk behövs, men hur mkt mer kan man klara 
med denna mängd människor mot förut, mer mängd folk i basen. Hårt styrd avdelning, 
har ej vuxit så mkt som många andra avd kan ah en tendens till. 
 
Har de personalen ansett arbetet kompetenskrävande? Nej, snarare tvärtom. Kanske lite 
otryggt när man ej har samma kontroll som tidigare. Fys kontrollen tappas bort – 
otrygghet fr. början, lär sig sedan se att det fungerar och lär sig då lita på saker och ting. 
 
Måste låta systemen sätta sig och det kan ta ett år innan folk överhuvudtaget har nån 
trygghet i det de gör. Då de är inblandade i så pass många länder tar ännu längre tid. 
Processerna, strukturförändringar de gjort har tagit ca 3,5 år för dem. Kort tid… många 
missuppfattar det totalt bara bestämma saker så funkar det nästa dag, måste förstå att det 
tar tid för folk att känna sig trygga i det och vara med på det. Alla funkar inte på samma 
sätt… alla olika i upplevelsen…. Olika individer, du får en jättestor individuell spann. A 
o O = planlägg förändringarna och göra dem hanterbara, utbilda och ge sjutton i att ändra 
även om det upplevs som om det inte funkar, utan då får man göra manuella hanteringar. 
De försöker göra mer manuellt från början så att de i slutändan gör mer än mindre men då 
ser man att det funkar och kan då lättare gå över i nästa steg. Många tror att de vet vad 
målet är, men oftast är detta ganska flyktigt och då gäller det att fånga upp det på enklast 
möjliga sätt utan att alla blir fullständigt yra i huvudet… 
 
För några år sedan behövdes det inte räknas ut ROI, idag måste du kunna räkna tillbaka 1 
– 2 år annars får du inte igenom det. Svårt då ro hem vissa projekt, för lång 
avkastningstid, återbetalningstid… ett otroligt gissande….. Vinst först då mer på samma 
mängd pers. De flesta vill ju inte avskeda, utan omplacera…. 
 
18) Hur tror ni användandet av elektronisk fakturering påverkar er 
organisationsmässigt? 
EDI som transportmedel – det krävs en hel del tekniskt kunnande och EDI kan man fråga 
sig varför har de inte fört in det för länge sen, krävs mkt teknik och kunnande i bägge 
ändar (avs – mottagare). De stora jättarna har så stora flöden och kan då göra otroligt 



 

 

stora vinster så de kan ställa krav på mindre företag att de kan ställa krav på 
leverantörerna punkt slut så här ska det vara annars får någon annan leverera, funkar inte i 
mindre sammanhang. Processerna blir då mkt mycket längre… 
 
Utvecklingen går trögt som sjutton… tron att xml ska lösa allt tror han inte på och 
edimeddelanden i xml kanske blir bra men det går trögt… 
 
Ska helst vara fördelar i bägge ändar, den som lägger ordern vill ju också ha det i sitt eget 
system så att inte bara motparten vinner på det hela… Kommunikationen där måste då 
funka på nåt sätt så du får tillbaka dem på nåt sätt och allt omkring….  
 
I projekt om ehandelsplatser i kommuner och landsting sanslöst svårt att komma överens, 
har därför hållit på hur länge som helst… fastnar på olika typer av problem, vem vinner 
mest på det? Bägge vill vara vinnare…. Mkt större tröskel än vad man kan tro. 
 
19) Vad tror ni om den traditionella fakturans framtid?  
Kommer inte att dö ut… ta nya system tex. faxarna som spåddes att dö ut för 50 år sedan 
och nu föredrar många dem framför andra lösningar, snarare så att de blir ännu mer. Alla 
typer av sådana här transportmedia det kommer att leva i åtskillig tid… Bolag kommer att 
kämpa för att hel elektronisk fakturering, men då gäller det att man gör det enklare för 
mottagarna händer det kan det gå fortare. Men i samhället som helhet behöver det inte 
komma dit… det fungerar som det är idag… man måste vara realistisk. 
 
E-handelsbeställningar kontra katalogbeställningar tror han att så länge han lever kommer 
det traditionella systemet att beställa saker och ting finnas kvar. Det vanliga pappret 
kommer att leva i åtskillig tid. Ett system att använda brevet är postens lösning. 
 
Ett eventuellt intvingande i användningen av e-faktura styrs av marknadskrafter, det blir 
billigare, pappersfaktura 150 kr e-faktura 15 kr. Men om både känner nytta av det så finns 
potential att det hamnar i en ev. intvingad elektronisk lösning. Då går införandet fortare, 
men det går ju inte att sopa bort allihop (andra system… Men faxen är ju kvar… många 
små leverantörer vet inte ens vad den nya tekniken är för något. Faxen är ju kvar, då de 
kunde ha använt mejl… främst bland små företag. De ser ingen fördel… men de känner 
sig trygga med sin lösning. Det är viktigt att se hur världen ser ut också, det finns massor 
av små ftg och då har de stora jättarna svårt att ställa sådana krav till ett intvingande då 
många inte har den möjligheten eller ens vill lämna sin trygga vardagslösning. 
 
20) Vad ser ni kan ligga till grund att inte fler företag använder sig av elektronisk 
fakturering? 
 
Huvudanledningen till att de använder det är bara för att rationalisera flödena, de vill 
vinna på det så mycket som det går och använda den tiden till nåt annat. Och själklart 
också kvalitetssäkra så långt det går. Viktigt, generellt vill få bort all hantering som 
nånsin går i b2b,  
 
Får betalt i förhållande till följesedlarna. Försöker ta bort alla dokument, skippa 
fakturering mellan bolag och istället föra över x pengar i förhållande till det som 
levereras. Onödigt jobb, normala affärssystemen idag är inte byggda för att hantera det 
här, men om det kommer att komma. Det handlar bara om att flytta information. 
 



 

 

Då kan man diskutera hur man ska klara av det här med olika länder och banker och 
gränser, men det håller på att bli bättre, där händer det mer och mer definitionsmässigt. 
Du kan ex idag använda andra dokument som följesedel, istället för en faktura, bara det 
att det skall innehålla x st olika nödvändiga fält med viss information som krävs. Sätt att 
rationalisera också, det jobbas för att få bort allt vad dokument heter i b2b. 
 
När det gäller system så är det enkelhet som gäller!!! Kan inte användaren som jobbar 
med det, simpelt förstår hur flödet går, då blir det totalt omöjligt att hålla det i huvudet 
och klarar du inte av det så har du ingen kontroll på nånting och då litar du inte på det. 
Detta är problemet då man blandar in för mkt teknik, man använder tekniken för att 
rationalisera…. Först måste man rita upp ett enkelt flöde – sen använder man tekniken för 
att stötta det flödet, inte använda teknik för att se till att man klarar av alla möjliga olika 
varianter, då är det lätt att hamna i situationen att det som är 80 % lätt och 20 % svårt blir 
80 % svårt och 20 % lätt. Därför är otroligt mkt runt det här med IS- systemtänket. En 
jättebalansgång… du kan göra systemstöd för allting, men du får inte cementera gamla 
dåliga lösningar… många ggr när man köper ett nytt system så cementerar man de gamla 
lösningarna och då har man inte vunnit nånting. 
 
Processerna glöms bort totalt och man vågar inte ändra i dem utan man kör på det gamla 
”brötet”…  Då får man större möjlighet i nåt nytt men den chansen utnyttjas då inte…. 
 
Enkelhet, Enkelhet, Enkelhet 
 
Flödena enkla men datorsystemen blir ju komplexa…  



 

 

Bilaga 1B (Företag B) 
Bransch: Bostadsbranschen 
Ansvarigs titel: Ekonomichef 
 
Till ansvariga: 

1. Anser ni att ni har en hög dataintensitet och datamognad? Ja, det anser han. Det 
mesta är datoriserat och kan tillämpas.  
  

Systemadministrationen: 
1. Har ej så när som på hyresgästen får fakturan elektroniskt till sig. El så långt att 

de sänder fil till posten som sedan kör (skriver ut) ut avierna på de olika 
centralerna i landet där de närmast postnummer skall delas ut. Fil = 
aviseringsfil, fakturaunderlag (aviseringsfil hyreskontrakt för kvartalsbetalning) 
som ofta är kvartalsbetalning som sänds ut 4 ggr/år för årsintäkter. Resterande 
tillägssavisering skriver de ut själva och postar dem på vanligt sätt. 

2.   Anser ni att det finns problem gällande, systemen och tekniken samt olika   
filformat och standarder mellan er och era kunder? Delvis därför de ej kommit 
till skott, har ej tittat så mycket på intäktssidan, däremot tittat, funderat och 
utrett och på leverantörssidan, att få leverantörer att ställa ut. Format problem, 
växlingar mellan databaser som de har problem att rationalisera och effektivt 
hantera. Frånvaron av standard innebär krockar mellan system hos företagen och 
dess kunder/leverantörer. ” år sen de tittade på det senast, då var det alldeles för 
dyrt och komplicerat och få till stånd någon sådan lösning vid den tidpunkten. 
Under 2005 skall de titta på det igen, då främst mot ett antal större leverantörer. 
Han känner igen både två… xml = har problem med formatkonverteringar.  

3.   Använder ni er av XML eller Edifact som standard? Om inte, använder ni er av 
någon annan?  

   4.   Anser ni att det finns säkerhets brister vid införande av elektronisk faktura? Nej. 
Där stupar de inte, utan det är hanteringen av formatet, att kunna ta in 
informationen på ett strukturerat sätt och kunna få någon glädje av den. Inte 
säkerheten… 

 
Huvudfrågor: 
 

1. Hur sköts betalningen av era fakturor, kan ni beskriva 
faktureringsprocessen i korta drag? På inköpssidan = har ingen specifik 
standard, tar in fakturorna i pappersformat manuellt och scannar in dem sen och 
tolkar mycket information i scanningen och kör sedan ut dem. Ett försteg till att 
föra in dem elektroniskt för. Åtminstone för ett antal av deras leverantörer. Hur 
många fakturor hanterar ni per år? Hyresavier skickas kvartalsvis, både hyror och 
lokaler. 4200 hyreskontrakt 2000 bostäder 2200 kommersiella lokaler. Inklusive 
garage och parkeringsplatser utanför denna volym blir det ca 100 000 fakturor per 
år. Hur länge har ni haft e-fakturering? Sedan i slutet av 1990-talet. 

 
2. Har ni upplevt något motstånd från personalen inför införandet av e-

faktura? Nej. 
      5.   Vilka fördelar/nackdelar har ni kunnat se av införandet av att fakturera 

elektroniskt? Vid införandet och nu så här efteråt? 
Fördelen – väsentligt enklare administration, slipper kuvertera och en del andra 



 

 

finesser. Sparar kostnader bl.a. i form av portokostnad. Om avisera nånting på 
annan ort så printas de där istället för hos dem. Genom detta så slipper de skeppa 
en massa papper fram och tillbaka i landet. Kostnadseffektivlösning lösning vad 
gäller direkta kostnader i samband med aviseringen men även på administrativ 
sida här. Sparar tid och pengar… rutinerna för säljarna har inte förändrats speciellt 
mycket. Vare sig faktura går ut i papper eller fil spelar inte så stor roll för 
arbetssättet. Gällande leverantörsfakturor, om man på ett enkelt sätt om man 
klarar användargränssnittet få in väsentligt mycket mera information i deras 
system från fakturorna. Mer fakta får man in, statistik. Då påverkas arbetssättet 
och analysmöjligheterna i form av positiva effekter och resultat. Den nyttan i 
relation till kostnaden för 2 år sen var ej tillräcklig, det var för krångligt. Nu tror 
han däremot att de börjar närma sig och de skall titta på det igen för utvärdering. 

 
            Ser ni några nackdelar med att gå över från manuellt till elektroniskt? Nej, det gör 

han inte. Deras kontor ser inga pappersfakturor idag. Kommer till Sundsvall i 
pappersformat där de scannas in i och skickas sen iväg till deras olika kontor på 
olika orter i landet. De konterar och attesterar dem samt godkänner dem utan att 
ha en papperskopia och tar man in dem elektroniskt så blir den i princip likadan, 
men kanske inte lika ”glassig” då man skalar bort loggor. Den får ett mera  

 
7. Vilka förändringar har det inneburit för er att införa e-faktura? Nej, ej på 

kundsidan. Funderar på att införa det helt elektroniskt på leverantörssidan. Då vill 
de ta emot dem helt elektroniskt också. Idag skickar de deras ”utfil” inte till en 
växlare utan till posten för att printas ut. Kunden får en vanlig pappersfaktura.  

8. Vilka skillnader vid förfarandet i hanteringsprocessen har ni märkt utifrån 
pappersfakturan till e-faktura? På kundsidan har de ingen skillnad. På 
leverantör sidan får de in mera info om de lyckas med det, som kan slussas vidare 
till andra sidosystem, inte bara ekonomiska. De slipper scanna, blir ännu mer 
rationella läser in filen rakt av. Kommer då spara ytterligare och kan få in mera 
info med samma personal. Möjligen kan de rationalisera ytterligare. 
Rationaliseringspotentialen är värd från att gå från papper, som de gör nu, till att 
scanna in fakturorna som är första steget eller att helt gå över elektroniskt den 
skillnaden är det STORA steget. Det är bra ”pay-off tid” på de här 
investeringarna. Han tror att man har mera förtjänst på att få sina lev. Att köra 
elektroniskt mot dem istället för vad vi sparar genom att köra ut dem till våra 
kunder elektroniskt. Deras förtjänst skulle vara större där. Intäktssidan: De lägger 
ned samma jobb i både processerna. I dagsläget klarar de inte av att göra några 
andra rationaliseringar. På leverantörs sidan blir det hela flödet.  

9. Anser ni att ni har fått en förbättrad/effektivare hantering gällande 
fakturor? Ja, även på utsidan, d.v.s. hyrorna. Och lägre kostnader eftersom det 
blir billigare distributionskostnader för fakturorna. 

10. Har ni upptäckt några problem som inte uppkom då ni använde er av det 
traditionella systemet? Nej 

a. Så som förändringar gällande uppkomna fel i hanteringen av fakturor 
sedan ni införde det nya faktureringssystemet? Nej, inga problem 

11. Anser ni att hanteringen av fakturor ha förenklats? Ja, på hyres sidan, blir 
mera rationellt. Slipper sortering, kuvertering m.m. 

12. Hur såg ert förändringsbehov ut innan ni införde e-faktura? Vad var det som 
fick er att välja det? Kostnadsstyrt och rationaliseringsstyrt i det läget kräver ingen 



 

 

investering. Utrustning för att sända filer finns redan och programmet klarar att 
skicka i ett format som posten accepterar för att ha den här tjänsten.  

13. Anser ni att tiden och kostnaden för administrativa processer i hanteringen 
av fakturor har förändrats? I så fall, till det negativa eller det positiva?   

15. Anser ni att e-fakturering har inneburit några vinster?  
             Ja, men man vinner arbetsmiljömässigt också och arbetsuppgiftsmässigt vinner 
            man på så sätt att det inte är nåt kul för någon att behöva sitta och kuvertera  
            manuellt ett antal 1000 försändelser då man sitter och viker papper, klistra kuvert  
            m.m. De har nått en bättre arbetsmiljö och kan ägna sig åt mera meningsfulla  
            uppgifter. Härigenom har också höjt arbetsmotivationen och kvalitén på deras  
            jobb. Personalen anser nu att de har ett roligare jobb. 

16. Anser ni att kommunikationen mellan er och era kunder/leverantörer har 
förbättrats? I så fall, hur då? + relationen…. Oförändrad då kunder fortfarande 
får pappersfakturor. De upplever ingen efterfrågan från deras kunder att gå över 
till helt elektronisk fakturering. Förmodligen för att de tillhandahåller speciella 
tjänster och lokaler, företagare får 4 fakturor om året från dem och det är ingen 
stor grej. Finns andra lev. Han går på om han vill ska rationalisera sitt 
fakturaflöde. Inge efterfrågan från lev. Hittills. De står inte hos nåt företag i någon 
betydande mängd. 

17. Anser ni er ha tillräcklig teknisk kunskap om e-faktura och dess innebörd 
eller har ni valt att ”outsourca” /hyra ut denna del? Ja. Dataväxlingstjänsten 
tror de att de kommer att köpa. Plus någon annan fristående part emellan så som 
banker m.m.   

19. Vad tror ni om den traditionella fakturans framtid? Sett över en längre period 
att den mellan företag kommer att försvinna för de företag som har en viss volym. 
Repetitiva kunder som fakturerar månadsvis eller tätare, då tror han att de kommer 
försvinna på sikt. Tror att det man köper mer sällan, ”sällanköpsvaror”, b2b då 
tror han att pappersfakturan kommer att finnas kvar. De som har gått i täten för 
det här, tror han att det är detaljhandeln, kedjorna och …den typen av VS som har 
2-3 lev. Som står för hela inköp och som  fakturerar väldigt tätt - då är fakturorna 
borta redan idag….Finns då en gråskala till det lilla bageriet som har mkt 
strökunder/ sällan kunder. Men på sikt tror han att det stora antalet fakturor 
kommer att vara borta. Om man har nån form av volym i sin VS så tror han att det 
kommer att bli så att man tvingas att börja med elektronisk fakturering.   

20. Vad ser ni kan ligga till grund att inte fler företag använder sig av 
elektronisk fakturering? 

            De anser att de inte ligger längst fram i kedjan och ser därmed inget riktigt behov 
av det än så länge då de inte ser något klart efterfråga på det. Men han tror att det 
kommer att komma. 

 



 

 

Bilaga 1C (Företag C) 
Bransch: Vatten och avlopp 
Ansvarigs titel: Kundtjänstansvarig 
 
Till ansvariga: 
 

1. Hur ser datavanan ut i ert företag? Ja det anser hon. Systemen fungerar bra. De 
hänger med i utvecklingen, tittar på nya system och har en bra omvärldsbevakning 
så att de inte sitter med gamla tröga system, de vill utvecklas. De har haft mycket 
utbildning. – nytt folk på avd. 

Systemadministrationen: 
1. Hur kom man fram till att införa elektronisk fakturering? De höll på att titta 

på dels e-faktura och e-skicka med säljare för båda systemen som skulle 
presentera. Deras lev. av debiteringssystem EDP. Skeptisk till en början. Visste 
vad elektronisk faktura var. Milsvid skillnad i pris, elektronisk faktura införa 
100 000 kr, e-skicka 5000/år. Bland andra koncernbolag hade det inte blivit någon 
större hit. Onödigt lägga ned pengar… Börjar med e-skicka och ev. implementera 
elektronisk faktura i framtiden om de får någon vilket de inte upplever idag.  

2. Hur kom man fram till att införa elektronisk fakturering? Nej, posten skriver 
ut fakturorna och selekteringen görs helt hos dem. Filen till dem innehåller 
fakturaunderlaget. 

3. Använder ni er av XML eller Edifact som standard? Om inte, använder ni er 
av någon annan? nej 

4. Anser ni att det finns säkerhets brister vid införande av elektronisk faktura? 
Nej… fungerat smidigt… 

 
 
 
Huvudfrågor: 

1. Hur sköts betalningen av era fakturor, kan ni beskriva 
faktureringsprocessen i korta drag? Hur många fakturor hanterar ni per år? 
Hur länge har ni haft e-fakturering? De har ingen riktig elektronisk fakturering, 
utan de har e-skicka. En tjänst som posten tillhandahåller. De skickar en fil till 
posten. Kunderna kan välja tjänsten e-postbox, gratis som vanlig brevlåda, kund 
välja faktura elektroniskt, papper eller viss info papper/elektroniskt på e-boxen. 
De får ett mejl. Kan välja fr. Internetbanken att betalraden kommer direkt in i 
boxen vilket gör att de inte behöver föra in samma info varje gång, precis son en 
e-faktura.  
Hanterar 105 000 fakturor/år. Haft systemet i ett år – 1 år ca. 

2. ….. 
3. Har ni upplevt något motstånd från personalen inför införandet av e-

faktura? nej, det är bra. Inget e-system innan. Andra bolag vissa 
implementeringsproblem, bra efter ett halvår. 

4.  Upplever ni att personalen varit motiverad till ett införande? Ja, de hänvisar 
bara till postens hemsida. Där ansöka om e-boxen där kund reg. Sig. 

5. Vilka fördelar/nackdelar har ni kunnat se av införandet av att fakturera 
elektroniskt? Vid införandet och nu så här efteråt? Beslut togs för att ge 
kunden den fördelen att kunna erbjuda kunden denna tjänst. Ser ekonomiska 



 

 

fördelar- billigt! Slipper vissa rutiner, viss tidsvinst. Samma förfarande som 
förut… 

6. Finns det andra problem eller hinder som inte tagits upp? nej 
7. Vilka förändringar har det inneburit för er att införa e-faktura? inga, 

förutom att de erbjuder tjänsten 
8. Vilka skillnader vid förfarandet i hanteringsprocessen har ni märkt utifrån 

pappersfakturan till e-faktura? inga 
9. Anser ni att ni har fått en förbättrad/effektivare hantering gällande 

fakturor? nej 
10. ……. 
11. ….. 
12. Hur såg ert förändringsbehov ut innan ni införde e-faktura? Vad var det som 

fick er att välja det? Kan ni tänka er att införa elektroniskt i framtiden, från detta 
systemet? Jo, om efterfrågan uppstår men ej i dagsläget. 

13. ….. 
14. Har ni gjort några förändringar av era rutiner efter införandet av det nya 

systemet och har detta inneburit någon kostnadsreducering? Ja, mot efaktura. 
Men mot förut 5000 dyrare. 

15. Anser ni att e-fakturering har inneburit några vinster?  Sluppit 
implementeringsproblem. Ekonomiskt sett och god service till kunderna ser de 
som vinst. 

16. Anser ni att kommunikationen mellan er och era kunder/leverantörer har 
förbättrats? I så fall, hur då? Nej 

17. .. 
18. … 
19. Vad tror ni om den traditionella fakturans framtid? Fler och fler kommer 

börja använda det, b2b. Lämna avläsning på vattenmätaren ökar mer och mer. På 
nåt sätt kommer man att behöva ha någon tjänst som erbjuder elektronisk 
fakturering.  

20. Vad ser ni kan ligga till grund att inte fler företag använder sig av 
elektronisk fakturering? Liten efterfrågan, 100 av 17500 kunder har det. Många 
har istället autogiro. Bästa även för dem, det förespråkar dem. Slipper knappa….. 
lättare stoppa fel.  

 
I framtiden kommer de att utvidgas och slå sig ihop med ett annat bolag. De kommer då 
att ha 2 databas (db) så fakturering kommer att ske separat. 

  
 




