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Sammanfattning 
 

Titel: Elektronisk fakturering - Vilka effekter har lagförordningen SFS 2006:1 486 om att 

statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor elektroniskt fått hos statliga myndigheter och 

har det blivit några effekter för företagen? 

Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi 

 

Författare: Carl-Henrik Önnerberg, Tobias Bergenmo 

 

Handledare: Leif Carlsson 

 

Nyckelord: Elektronisk fakturering, Elektronisk handel, Invoice, Elektronisk faktura 

 

Bakgrund: Pappersfakturornas tid är förbi, både ur ett miljömässigt hållbart perspektiv men 

även ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Då den hållbara utvecklingens definition är att 

kunna tillfredställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. De administrativa kostnaderna med att hantera pappersfakturor kan 

minskas om samarbetet sker elektroniskt, både för miljön och för organisationen. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter lagförordningen (SFS 2006:1 

486) från juli 2008 att statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor elektroniskt får hos 

företag och statliga myndigheter samt att se ifall en annan formulering av lagförordningen 

skulle effektivisera och förbättra företags och statliga myndigheters arbetssätt. Slutligen 

klargörs för vad och vilka som kan påverka företag och statliga myndigheters val att 

implementera och använda elektronisk faktura. 

 

Metod: I denna uppsats vars problemområde är effekterna av den nya lagförordningen SFS 

2006:1 486 gällande användningen av elektroniska fakturor i statliga myndigheter, så byggs 

vårt angreppssätt av problemområdet främst på kvalitativa metoder. Ett antal aktörer med 

olika bakgrund och intressehavanden har valts ut för att berätta om deras synpunkter på den 

nya lagförordningen SFS 20066:1 486. De företag och myndigheter som medverkat i 

intervjun, har alla haft elektronisk fakturahantering under året. Slutligen jämförs 

respondenternas synpunkter på området och den elektroniska faktureringens effekter. 

 

Slutsats: Lagförordningen SFS 2006:1486 har i stor utsträckning påverkat de statliga 

myndigheternas sätt att arbeta, dock har företagen inte påverkats i samma utsträckning. En 

orsak till att så pass få företag anammar lagförordningen SFS 2006:1486 är beroende på höga 

krav på företagen för att få hantera in- och utgående fakturor elektroniskt till statliga 

myndigheter. Företagen och de statliga myndigheterna i undersökningen är dock tillfredställda 

med hur de nya systemen fungerar och ångrar inte att de implementerade systemet, trots att 

kostnaden för att implementera systemet kommer ta lång tid innan det återbetalar sig. En 

större acceptans på såväl individ- som organisationsnivå kan särskiljas efter lagförordningens 

SFS 2006:1486 införande.  



 
 

Abstract 

Title: E-invoice-What impact has legislative scheme SFS 2006:1 486 that government 

authorities should be able to process invoices electronically obtained from government 

authorities and has there been any impact on companies? 

 

Course: Master thesis in business administration 

 

Author: Carl-Henrik Onnerberg, Tobias Bergenmo 

 

Tutor: Leif Carlsson 

 

Key words: E-invoicing, electronic commerce, Invoice, E-billing 

 

Background: Paper invoices time is in the past, both from an environmentally sustainable 

perspective but also from a business perspective. Since the definition of sustainable 

development is development that meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. The administrative costs of managing 

paper invoices can be reduced if the cooperation is carried out electronically, both for the 

environment and the organization. 

 

Purpose: The aim of this paper is to examine the effects of legislative scheme (SFS 2006:1 

486) from July 2008 that government agencies should be able to process invoices 

electronically may apply to businesses and government agencies, and to see if a different 

formulation of the legislative scheme would improve business and government authorities' 

approaches. Finally the paper clarifies what and who can influence business and government 

agencies choice to implement and use electronic invoice. 

 

Method: In this paper the area of concern is the impact of the new legislative regime SFS 

2006:1 486 for the use of electronic invoices to the state agencies, so our approach is built by 

problem area mainly qualitative methods. A number of actors with different backgrounds and 

interest have been selected to talk about their knowledge on the new legislative regime SFS 

20066:1 486
th

. The companies and agencies who participated in the interview, they all have 

used electronic invoice during the year. Finally we compare respondents' views on the area 

and their impact on electronic invoicing. 

 

Conclusion: Legislative scheme SFS 2006:1486 have influenced government authorities 

ways of working, but companies have not been affected to the same extent. One reason that so 

few companies embrace legislative scheme SFS 2006:1486 is due to high demands on 

companies to manage input and output invoices electronically to government agencies. 

Companies and government authorities in the survey are satisfied with how the new systems 

work and do not regret that they implemented the system, although the cost of implementing 

the system will take a long time before it pays for itself. A greater acceptance of both 

individual and organization level can be distinguished by legislative arrangement.  
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Definitioner 

Electronic Data Interchange: (EDI) har använts länge för att möjliggöra ett mer 

helautomatiserat elektroniskt flöde för inköp till fakturahantering. Med EDI skickas 

fakturorna elektroniskt direkt från säljarens faktureringssystem till köparens affärssystem där 

de läses in och kontrolleras automatiskt (Fredholm 2006, s 17-21).  

 

EDIFACT: är en standard utgiven av UN/CEFACT som standardiserar elektroniska 

meddelandetyper, syntax, dataelementkatalog och kodlista. (Nätverket för elektroniska 

affärer) 

 

Ekonomistyrningsverket: (ESV) utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga 

myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV har fått i uppdrag av 

regeringen att samordna införandet av elektronisk fakturering och ger myndigheterna stöd vid 

införande av elektronisk fakturering. (Ekonomistyrningsverket, 2005) 

Elektronisk Faktura: är en elektronisk informations- och betalningstjänst för distribution 

och presentation av elektroniska fakturor. Istället för att skicka fakturan på papper möjliggör 

elektronisk faktura att distribuera fakturorna elektroniskt både till privatpersoner samt 

företag/myndigheter. (Nätverket för elektroniska affärer) 

Kommerskollegium: är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. De arbetar 

för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. (Kommerskollegium) 

 

Lagförordning: En förordning beslutas av regeringen, En lag beslutas av riksdagen, och en 

föreskrift beslutas av en myndighet. I regeringsformen, som är grundlag, finns bestämmelser 

om vilka frågor som måste regleras i lag och vilka som i stället får beslutas i förordning eller i 

föreskrifter. (Regeringen) 

Nätverket för elektroniska affärer: (NEA) är som branschoberoende organisation 

pådrivande vid frågor gällande användning av standarder och tillämpning. NEA arbetar aktivt 

för att öka företagens och organisationer konkurrenskraft genom e-affärer. Vidare arbetar de 

för harmonisering och informationsspridning samt verkar inom juridik och säkerhetsfrågor i 

de olika lösningarna och tillämpningarna som utarbetats.  (Nätverket för elektroniska affärer) 

Single Face To Industry: (SFTI) är offentlig sektors samverkansorgan i e-handelsfrågor. 

SFTI:s huvudmän är ESV, Verva och Sveriges Kommuner & Landsting. SFTI står bakom 

Svefakturan och flera andra standarder som rekommenderas för offentlig sektor 

(Svefaktura) 

 

 

  



 
 

Svenska institutet för standarder: (SIS) ska bidra till att effektivisera och förenkla 

kundernas verksamhet genom standardisering, SIS är en organisation som arbetar med 

standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. De mest kända 

internationella standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. 

(Swedish Standards institute) 

 

Svefaktura: är statens standard för e-faktura. Standarden är framtagen och förvaltas av SFTI 

(Single Face to Industry). Svefakturan ska kunna användas som ett alternativ till 

skanning/tolkning av pappersfakturor. (Svefaktura)
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1. Inledning 

 

I Inledningskapitlet ges först en diskussion till ämnet elektronisk fakturering där det även diskuteras 

kring den statliga standarden Svefaktura. Sedan förs en problemdiskussion som leder fram till 

undersökningens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med undersökningens 

avgränsningar och målgrupp. 

1.1 Bakgrund 
Pappersfakturornas tid är förbi, både ur ett miljömässigt hållbart perspektiv men även ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Då den hållbara utvecklingens definition är att kunna 

tillfredställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov, vilket en pappersfakturas egenskaper inte överstämmer med (United 

Nations, 1987). Samt ur ett företagsekonomiskt perspektiv är pappersfakturornas svarstider, 

onödigt användande av resurser ett ineffektivt sätt för företag och myndigheter att arbeta 

utifrån. De administrativa kostnaderna med att hantera pappersfakturor kan minskas om 

samarbetet sker elektroniskt, både för miljön och för organisationen (Ekonomistyrningsverket, 

2005). 

Redan på 1960-talet introducerades den första kommersiella datorn på marknaden, vilket 

ledde till att de första elektroniska affärerna ägde rum. De elektroniska affärerna som gjordes 

då var till mesta del filöverföring. Exempelvis att företag lät skicka sina beställningar 

elektroniskt och på så sätt erhöll mottagaren beställningen direkt till sitt informationssystem. 

Även post- och bankgirot samt de stora affärsbankerna arbetade elektroniskt, genom att låta 

de elektroniska betaltjänsterna transporteras via magnetband. På senare år med internet och 

alla webbaserade lösningar så utvecklade Bankgirocentralen i samarbete med flera olika 

storbanker fram E-girot år 1998. Under samma period fanns ett konkurrerande system som 

kallades just för E-faktura. De här två systemen kopplades sedan samman för att företagen 

smidigare skulle nå ut sina kunder. Bakom detta arbete låg Föreningssparbanken och Nordea. 

Systemet E-giro bytte sedan benämning till E-faktura, detta för att få en enhetlig terminologi 

år 2005. (Fredholm, P, 2002, ss. 17-21) 

I dagsläget har de flesta företag datoriserade affärssystem, vilket innebär att steget till en 

enhetlig standard för elektronisk fakturering inte är långt bort. Regeringen har fattat beslutet 

att samtliga statliga myndigheter senast den 1 juli 2008 ska kunna hantera såväl inkommande 

som utgående fakturor elektroniskt. Svefaktura är statens standard enligt en föreskrift från 

Verva. (Verva) 

Verva är i dagsläget en nedlagd myndighet, men Vervas uppdrag förut var att ge myndigheter, 

kommuner och landsting möjligheter att utveckla sin verksamhet och kompetens (Verva). 

Syftet är att dels göra det enklare för myndigheter att samverka, dels göra det enklare för 

medborgare och företag att utöva sina rättigheter och fullgöra sina betalningsskyldigheter. 

(Moberg, Borggren, Finnveden, & Tyskeng, 2008) 
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1.2 Problemdiskussion 
Elektronisk fakturering har fått allt större uppmärksamhet i media, bland företagare och 

forskare på området på senare tid. Tidigare forskning och litteratur berör ämnet fakturering 

men fokuserar allt för sällan på den elektroniska faktureringen. Elektronisk fakturering är ett 

sätt att förenkla och förändra en verksamhets olika processer och minska antalet led från 

köpare till säljare. Många företag börjar inse att den elektroniska faktureringen är effektivare, 

mindre kostsam och påverkan på miljön är mindre ( (Fredholm, P, 2006, s. 67). Enligt 

branschkännare så kan en pappersfaktura kosta alltifrån 10 kronor till extremfallen 100 kronor 

att hantera. Genom att införa elektronisk fakturering skulle en kostnadsbesparing på 10 kronor 

per faktura inte vara någon omöjlighet. (Affärsvärlden, 2000) När beräkningarna gjordes av 

(Toppledarforum, 1997) så uppskattades till att ca 42 miljoner fakturor fanns i omlopp i den 

offentliga verksamheten, en siffra som sannolikt ökat med åren. Även Europeiska unionen har 

gjort en liknande beräkning över hur mycket medlemsländerna kan spara ifall de övergår till 

ett mer konsekvent arbete med elektronisk fakturering. Europeiska unionen uppskattar att en 

kostnadsbesparing uppemot 400 miljoner Euro kan göras under åren 2006-2012 

(Toppledarforum, 1997). Vilket ytterligare är ett incitament till att en effektivisering av 

elektronisk hantering av in- och utkommande fakturor är nödvändig. 

 

Efter att lagförordningen (SFS 2006:1 486) som baseras på att alla statliga myndigheter ska 

kunna hantera elektroniska fakturor kom i juli 2008 har en standard arbetats fram, vilket är 

Svefaktura. Lagförordningen lyder: ” En myndighet ska kunna hantera inkommande och 

utgående fakturor elektroniskt ”. Denna paragraf kan I dagens formulering verka något 

verkningslös, då utgångspunkten för att bestämma detta är vad företagen vill. Om ett företag 

vill hantera sina fakturor till och från statliga myndigheter elektroniskt, så ska de statliga 

myndigheterna kunna erbjuda den möjligheten. Danmark har en formulering av sin 

lagförordning gällande elektronisk fakturering till statliga myndigheter och den lyder att alla 

statliga myndigheter måste hantera in- och utgående fakturor elektroniskt. Den svenska 

lagförordningen har sedan många rekommendationer om elektroniskt fakturering från olika 

myndigheter och branschorganisationer grundats utifrån och många olika åsikter om vad som 

gjorts gällande har yttrats. Lagförordningen utgår till stor del till hur företagen vill hantera in- 

och utgående fakturor till statliga myndigheter. Det finns flera branschorganisationer som 

idag samverkar för att ta fram gemensamma riktlinjer för att underlätta elektronisk fakturering 

i strävan att bruket av den ska öka. Svenska bankföreningen och Nätverket för elektroniska 

affärer (kommer hädanefter skrivas som NEA) uppgift är att utveckla, förvalta och informera 

om gemensamma standarder och tekniska lösningar. (Nätverket för elektroniska affärer)  

Ett av de större hindren till elektronisk fakturering idag är företags, organisationers och 

individers inställning. I de företag som infört elektronisk fakturering har det inneburit en stor 

omorganisering i företagen, en förändring i såväl arbetsprocesser och strategin i 

organisationerna är därför nödvändig. Detta innebar att det ställs stora krav på organisationens 

ledning och personal. Sedan så krävs ett kontinuerligt arbete för att förändra individers och 

organisationers attityd, vilket är mycket tidskrävande. I och med detta tidskrävande arbete så 

kan det vara svårt i dagens offentliga sektor att utföra detta arbete på ett tillfredsställande sätt. 
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Det på grund av att resurser till organisationsförändringar i dessa organisationer var och är 

relativt begränsade. (Statskontoret, 2004) 

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån resonemanget i problemdiskussionen ställs problemfrågorna: 

 

 Vilka effekter har lagförordningen SFS 2006:1 486 om att statliga myndigheter ska 

kunna hantera fakturor elektroniskt fått hos företag och statliga myndigheter? 

 

 Skulle en tvingande lagformulering i lagförordningen 2006:1 486 effektivisera företag 

och statliga myndigheters arbetssätt? 

 

 Vad och vilka kan påverka företag och statliga myndigheters val att implementera och 

använda elektronisk faktura? 

1.2.2 Syfte 

Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka effekter lagförordningen (SFS 2006:1 486) 

från juli 2008 att statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor elektroniskt får hos företag 

och statliga myndigheter samt att se ifall en tvingande formulering av lagförordningen skulle 

effektivisera företags och statliga myndigheters arbetssätt. Slutligen klargörs vad och vilka 

som kan påverka företag och statliga myndigheters val att implementera och använda 

elektronisk faktura. 

1.2.3 Avgränsning 

I detta arbete kommer elektronisk fakturering mellan företag och myndigheter inom Sveriges 

gränser att behandlas, fakturor från andra länder kommer inte att beaktas i denna studie. 

Perspektivet kommer att vara ur en föetagsekonomisk synpunkt, några samhällsekonomiska 

synpunkter kommer inte att tas upp i denna studie. Privatpersoners elektroniska faktureringar 

kommer inte att beröras i denna studie. Organisatoriska, ekonomiska och tekniska aspekter 

kommer att behandlas i arbetet, men i olika omfattning. Vi har valt att rikta in oss främst på 

organisatoriska aspekterna, såsom den omorganisering lagförordningen fordrat. Vi kommer 

även att ha inslag av ekonomiska faktorer, exempelvis de kostnadsbesparingar företag och 

statliga myndigheter gjort i samband med förordningen. Vi kommer inte att ta hänsyn till den 

tekniska aspekten i så stor omfattning, då den är alltför omfattande och komplicerad att 

studera i detta arbete. 

1.2.4 Målgrupp 

Den främsta målgruppen är myndigheter och företag som arbetar med elektronisk fakturering 

och organisationer som tänkt implementera elektronisk fakturering i sin verksamhet. Samt 

andra intressenter som försöker få en djupare förståelse till ämnet och dess problem. 

Uppsatsen är intressant för målgruppen då de får en bredare bild om elektronisk fakturering 

och dess användningsområde.   
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2. Metod 

 

I metodkapitlet redogörs för undersökningens tillvägagångssätt. Det presenteras vilken typ av 

undersökning som har genomförts och varför den valda metoden är relevant. En diskussion förs kring 

val av litteratur, tillvägagångssättet, undersökningens urval samt trovärdighet och tillförlitlighet. 

2.1 Val av ämne 
Elektronisk fakturering är ett aktuellt ämne att studera då företagen och myndigheterna har 

insett den besparingspotential som finns att hämta. Att hantera fakturor elektroniskt 

effektiviserar administrationen i form av kortare handläggningstid för fakturaavdelningen, 

lägre belastning på resurser och kapital, samt de stora miljöbesparingarna för företag och 

myndigheter. En bidragande orsak till att vi valde att skriva om vilka effekter lagförordningen 

SFS 2006:1 486 var av den anledningen att det hade forskats lite om ämnet tidigare, vilket 

gjorde elektronisk fakturering både intressant och utmanande att studera. För företag som ska 

samarbeta med myndigheter efter införandet av lagförordningen SFS 2006:1 486 har nu fått 

den möjligheten att fakturera elektroniskt, vilket länge varit önskvärt från företagen. I dagens 

lågkonjunktur behöver företagen se över de kostnadsbesparingar som kan göras och att 

implementera elektronisk fakturahantering är ett steg i den processen. Därför vore det 

intressant att undersöka ett antal företag och myndigheter som är i den processen och vilken 

påverkan den elektroniska fakturan har på samarbetet. Det som finns skrivet om elektronisk 

fakturering har inte behandlat den påverkan lagförordningen 2006:1 486 fått hos myndigheter 

och företag, vilket är ett av delsyftena med denna uppsats. 

2.2 Forskningsmetod 
Ett problemområde kan angripas på flera olika sätt, olika forskningsmetoder brukar 

huvudsakligen skiljas på kvalitativ och kvantitativ metod. Beroende på hur den insamlade 

data till studien har granskats, bearbetats och genererats. En kvalitativ studie karakteriseras av 

att en djupare förståelse till ett specifikt ämne, en specifik händelse eller situation vill skapas. 

Kvalitativ forskning inriktar sig på mjuka data, exempelvis observationer och intervjuer. 

Därför gäller det att ha närhet till källor för att kunna skapa en högre förståelse till 

problemområdet. Medan kvantitativa studier betraktas som motsatsen, då den är mer 

strukturerad och numerisk. Kvantitativa studier kan oftast kopplas till datainsamling, 

matematiska modeller och statiska framställanden. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I denna uppsats vars problemområde är effekterna av den nya lagförordningen SFS 2006:1 

486 gällande användningen av elektroniska fakturor i statliga myndigheter, så byggs vårt 

angreppssätt av problemområdet främst på kvalitativa metoder. Ett antal aktörer med olika 

bakgrund och intressehavanden har valts ut för att berätta om deras synpunkter på den nya 

lagförordningen. Vilket har blivit studiens primärdata, då närheten till källorna har funnits, 

aktörernas svar har sedan sammanställts och analyserats. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
För att skaffa sig kunskap om ett specifikt ämne måste information/data genereras, att 

generera information/data kan göras på två olika sätt, primärt och sekundärt. Primärdata är 

intervjuer och ögonskildringar som författarna själva ordnat, medan allting annat benämns 

som sekundärdata. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68) 

I studien förekommer såväl primär- som sekundärdata. Primärdatan utgår utifrån 

intervjuobjektets svar från frågestunden samt lagförordningen SFS 2006:1486, medan 

sekundärdatan är litteratur, artiklar och andra publikationer som använts. Primärdatan har 

legat till grund till studiens empiri och analys medan sekundärdatan har varit till för att öka 

författarnas samt läsarnas förståelse kring ämnet. Sekundärdatan kommer även att användas i 

analysen för att anknyta till uppsatsens primärdata.  

2.4 Urval 
För uppsatsens datainsamling har i huvudsak två urval genomförts, det ena är urvalet gällande 

intervjupersoner och det andra urvalet gällande litteraturstudier. 

2.4.1 Urval av respondenter 

Valet av intervjupersoner är mycket viktig för att samla in ett bra empiriskt material. Ett bra 

empiriskt material är en bra utgångspunkt för att kunna göra en korrekt analys som senare 

mynnar ut i en bra och korrekt slutsats. Därför är det viktigt att intervjuerna genomförs med 

personer som är väl insatta i ämnet och kan uttrycka sig väl. (Björklund & Paulsson, 2003) De 

företag och myndigheter som medverkat i intervjun, har alla haft elektronisk fakturahantering 

under året. Respondenterna har varit högt uppsatta personer med gedigen kunskap om den 

elektroniska faktureringen vilket ökar uppsatsens trovärdighet. NEA valdes som respondent 

främst för att få en annan syn på den elektroniska faktureringen jämfört med företag och 

myndigheter.  

Tabell 1.1 Översikt av uppsatsens respondenter (Egenarbetad)  

 Tillfrågade Medverkande  Personlig  

intervju 

 

 

Mailintervjuer 

Företag 3 2  2  - 

Myndigheter 6 2  2  - 

Branschorganisationer

/ Nätverk 

2 1  -  1 

 

ABB kontaktades tidigt i uppsatsen uppstartningsfas. En diskussion om företagets arbete med 

elektroniska fakturor genomfördes. Diskussionen var en bidragande faktor till studiens 

problemformulering. Ytterligare en intervju med ABB gjordes under ett senare tillfälle. 

Intentionen med arbetet var att intervjua två företag, två myndigheter samt någon oberoende 
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organisation för att få en bred och varierad bild av hur de olika respondenter förhåller sig till 

såväl lagförordningen som det dagliga arbetet med elektroniska fakturor. Totalt kontaktades 

elva stycken potentiella respondenter, varav fem stycken medverkade i studien. Det fanns en 

viss problematik med att hitta myndigheter som kunde tänka sig att ställa upp, då många 

myndigheter fortfarande var i en uppstartningsfas av arbetet med elektroniska fakturor. 

Respondenterna var ABB, Mälarenergi, Skatteverket, Mälardalens Högskola samt Nätverket 

för Elektroniska Affärer. Respondenterna fick intervjufrågorna bifogade i förväg för att de på 

så sätt kunde avgöra om de hade rätt kompetens för att delta i studien. Respondenterna fick ta 

del av vad som sammanställts från intervjuerna för att få möjlighet att ändra och lägga till 

betydelsefull information. Intervjuerna spelades in med bandspelare för att inte missa 

värdefull information och intervjuerna tog mellan 45 minuter till 1 timme att genomföra. 

2.4.2 Urval av litteratur 

Val av litteratur har gjorts på en selektiv basis. Vi har noggrant valt ut böcker, artiklar och 

andra publikationer som berör studiens problemområde. Med övriga publikationer menas det 

som publicerats på statliga myndigheters hemsidor, exempelvis Ekonomistyrningsverket 

(kommer hädanefter skrivas som ESV)och andra liknande myndigheter. Efter insamlandet av 

informationen granskades den och all information som inte ansågs väsentligt till arbete 

selekterades bort. Databaser som används vid informationssökningar har bland annat varit 

ABI/INFORM, Global, Uppsatser.se, FARSRS komplett och ELIN@Mälardalen. De 

sökorden som använts vid sökningar i databaserna har varit Elektronisk faktura, Elektronisk 

handel, Invoice, Elektronisk fakturering. 

2.5 Studiens trovärdighet 
Reliabilitet behandlar i vilken utsträckning en studie kan upprepas och ändå erhålla samma 

resultat, det vill säga om samma värde erhålls om undersökningen upprepas. Ett sätt att uppnå 

en hög reliabilitet är genom ett utförligt skrivet metodavsnitt, då detta utgör grunden för att 

andra ska kunna genomföra studien liknande sätt.  En annan del som är mycket viktig för att 

studien ska erhålla en hög reliabilitet är att genomföra ett korrekt urval av intervjupersoner 

och litteratur. (Björklund & Paulsson, 2003) 

 

Om uppsatsen mäter det som den avser att mäta är uppsatsen valid, inom validitetsbegreppet 

finns det två huvudpelare, trovärdighet och graden av generaliserbarhet. (Holme & Solvang, 

1997) För att kunna erhålla en hög trovärdighet på arbetet har vi kritiskt granskat de författare 

vi använt samt dess texter har legitimiteten till arbetet förstärkt, en del till att stärka 

legitimiteten är att grunda sitt arbete på välrenommerade författare, vilket gruppen gjort. 

Relevant information till arbetet har hittats och bearbetats. (Holme & Solvang, 1997) Vi har 

även beskrivit vår metoddel på ett utförligt sätt för att ytterligare öka trovärdigheten i arbetet 

och ge möjligheten för andra att göra om samma undersökning. Den andra validitets-pelaren 

generaliserbarhet är något oklar. Då de respondenter vi haft i arbetet har svarat relativt olika i 

vissa frågor, så kan generaliserbarheten ifrågasättas. Det för att respondenterna inte har lika 

stora erfarenheter av den elektronisk faktureringen. 
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2.6 Källkritik 
Källkritik är till för att bedöma olika källors trovärdighet, detta för att stärka den 

vetenskapliga aspekten i studien. Därför gäller det för oss att kritiskt granska de olika källor, 

vi har gjort det utifrån följande aspekter. (Kvale, 1997) 

 

 Identifikation 

 Samtidighet 

 Beroende 

 

Att identifiera källan och bedöma dess upphovsman har vi gjort genom att använda oss utav 

välrenommerade författare samt myndigheters hemsidor som är respekterade inom området.  

Vi har även försökt att använda källor som skrivits i samtid, då allt kan förändras snabbt är det 

viktigt att källorna är aktuella. En av författarna som denna studie tagit stort stöd av är Peter 

Fredholm, han är en av de ledande personerna inom e-handel business to business (B2B) och 

har så varit i över 20 år. Peter Fredholm har även samarbete med en rad olika statliga 

myndigheter och kommuner, vilket kan anses som han intar en oberoende ställning och kan 

därefter anses som högst trovärdig.  

Peter Fredholm har medvetet använts både som respondent och författare. Han valdes som 

författare för hans kompetens på området, och som respondent för att få aktuell information 

om hur han uppfattar den elektroniska faktureringen idag mot för fyra år sedan då hans 

senaste bok lanserades på området. Vi ställer oss kritiska till att ha Fredholm både som 

författare och respondent genom att försiktigt analysera och använda det insamlade materialet.  
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2.7 Intervjuernas genomförande 
Upprättandet av intervjufrågor gick i enlighet med trattmodellen i figuren nedan, allmänna 

frågor i början för att sedan övergå till mer detaljerade och specifika frågor på slutet. Vilket 

innebär att respondenten enklare får en uppfattning och förståelse för intervjuns upplägg och 

dess syfte. Trattmodellen ger också intervjuaren möjligheten att hamna på respondentens nivå 

och eventuellt ändra frågorna därefter. Det för att först få en bredare infallsvinkel och därefter 

anpassa frågorna för att uppmuntra respondenten att berätta fritt. (Björklund & Paulsson, 

2003, ss. 34-35) Intervjufrågorna är av semistrukturerad karaktär. Anledningen till den 

metoden är för att den bäst motsvarar intentionerna med att söka förståelse hos företagens och 

myndigheternas syn på lagförordning om elektronisk fakturering. I figuren nedan beskrivs 

metodiskt tillvägagångssättet. 

1. Öppning, informera om avsikten med intervju, 

beräknad intervjutid etcetera. 

2. Fri berättelse. Lyssna, uppmuntra respondenten att 

säga mer. 

3. Precisering. Be om konkreta exempel, be om mer 

fakta och använd kompletterande frågor. 

4. Kontroll. Be om mer exakta svar, aktuella exempel 

och pröva motstridiga uppgifter 

Figur 2.1 Trattmodellen (Kylén, 1994, s. 101) 

I den semistrukturerade intervjuformen är frågeområdena och frågorna bestämda i förväg. 

Svaren blir öppna men det kan ändå förekomma frågor med fasta svarsalternativ. I och med 

att svaren blir öppna skapas det möjligheter att ställa eventuella följdfrågor för att utveckla 

och fördjupa respondenternas svar. (Björklund & Paulsson, 2003, s. 68) 
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3. Referensram 
I detta kapitel ges en översikt över vad som omfattas i begreppet elektronisk fakturering. En 

beskrivning ges för läsaren om den teknik, historik, förordning SFS 2006:1 486, hållbar utveckling, 

olika standarder och nackdelar med elektronisk fakturering för att ge läsaren ytterligare förståelse för 

det undersökta området. 

 

3.1 Teknik 
All verksamhet i dagens samhälle använder informationstjänster och är därför beroende av IT 

i en eller annan form. Beroendet av tekniken varierar i hög grad mellan branscher och företag. 

Informationstjänster är en del av den gemensamma infrastruktur, därför kan det inte sägas att 

informationsteknologin ger några konkurrensfördelar. Utan snarare de företag som inte 

utnyttjar teknologin som halkar efter sina konkurrenter som använder sig utav teknologin. 

Olika branscher och olika företag är beroende av IT i högre och lägre utsträckning. 

(Schekkerman, 2008, s. 15) 

Vissa företag använder sig utav teknologin som ett stöd till den ordinarie verksamheten, 

medan andra företags verksamhet är starkt beroende av att systemen ska fungera. Behovet att 

systemens tillgänglighet klargörs lättast när systemet går ner och företaget kan se vilka 

konsekvenser det får. Opålitliga system med många frekventa oplanerade avbrott innebär inte 

bara direkt inkomstbortfall utan även indirekta kostnader på grund av kunders irritation och 

vikande förtroende. (Sturmark & Brandén, 2001, s. 68) 

E-fakturan är ett system för elektroniska fakturor som till skillnad från autogiro ger betalaren 

möjlighet att kontrollera och godkänna en faktura innan pengarna dras från dennes bankkonto. 

Den vanligaste förekommande elektroniska fakturan idag är en skannad pappersfaktura. 

Pappersfakturan scannas och omvandlas till en elektronisk faktura som företaget kan hantera i 

ett affärs- eller fakturahanteringssystem. Mottagaren skannar antingen fakturan själv eller 

låter en utomstående skanningsleverantör utföra arbetet, detta gäller alltså för mottagaren av 

fakturan. En annan form av elektronisk fakturering är webbfakturan, där leverantören skapar 

fakturan direkt på kundens webbplats. Fakturan visas via en länk, där mottagaren betalar 

genom att trycka på ”OK”. Ett tredje sätt att fakturera via elektronisk faktura är via företagens 

elektroniska faktura i affärssystem. En elektronisk faktura innehållande elektronisk 

tolkningsbar information. Denna skickas direkt eller efter att ha omvandlats till mottagarens 

affärssystem. (Software & Bankgirocentralen, 2005) 

 3.2 Historik 
När den första kommersiella datorn Programmed Data Processor-1 introducerades på 

marknaden på 1960-talet, så började de elektroniska affärerna i sina första former också träda 

fram. De elektroniska affärerna som ägde rum då var till mesta del filöverföring. USA var 

föregångslandet för detta, men Sverige var tidigt ute inom handel, transport och betalningar. 

Detta var att Sverige haft flera exportföretag, exempelvis Sandvik och Atlas Copco, som 

använt sig av filöverföring för att överföra beställningar direkt från säljbolagens 

informationssystem till systemen på produktbolagen i Sverige. (Fredholm, P, 2002, s. 17) 
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Även post- och bankgirot samt de stora affärsbankerna hade elektroniska betalningstjänster så 

tidigt som på 1960-talet, dock så transporterades inte filerna via telenätet, utan via 

magnetband. Under 1970-talet togs nästa steg, detta var internationella standarder för EDI, 

istället för de regionala och branschvisa tillämpningar som gjorts förut. EDI är en förkortning 

för Electronic Data Interchange och det är överföringar av information som är strukturerat 

enligt ett överenskommet format. Det första EDI-projektet i Sverige rörde hanteringen av 

exportgods. Då de fysiska transportflöden hade effektiviserats i så pass hög grad började 

ledningen se över hur dokumenten hanterades. Då dokumenten behandlades på ett ineffektivt 

sätt blev godset ståendes på terminaler i väntan på att dessa dokument skulle behandlas klart. 

(Andrén, Eriksson, & Hansson, 2005, s. 150) 

Sedan kom internet och webblösningarna med det. År 1998 utvecklades E-giro fram av 

Bankgirocentralen, detta var i samarbete med Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska 

Handelsbanken, Danske Bank och Skandiabanken. Under samma period fanns ett 

konkurrerande system utvecklat av Föreningssparbanken och Nordea som kallades just för E-

faktura. År 2002 kopplades dessa banker ihop sina system, så att företagen via ett bankavtal 

kunde nå alla sina privatpersoner oavsett internet bank. Systemet E-giro bytte sedan 

benämning till E-faktura, detta för att få en enhetlig terminologi år 2005. (Fredholm, P, 2002, 

s. 19) 

3.3 Förordning SFS 2006:1 486 
Statens strävan efter att uppnå önskade effektiviseringsvinster samt att alla individer och 

företag på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna utföra sina rättigheter och skyldigheter 

gentemot staten och ha möjlighet att ta del av förvaltningens serviceåtaganden. Genom ett 

EU-direktiv gällande elektronisk fakturering ändras även den svenska fakturalagstiftningen år 

2004, så att elektroniska fakturan blev lagligt accepterad. (Fredholm, P, 2006, s. 62) 

Ytterligare ett steg i utvecklingen är att regeringen beslutade i december 2006 att alla statliga 

myndigheter ska kunna införa elektronisk fakturahantering. Myndigheterna ska senast kunna 

hantera sina fakturor på elektronisk väg den 1 juli 2008. Vid en kontroll gjord av ESV augusti 

2008. så hade 99 % av de statliga myndigheterna möjlighet att skicka elektroniska fakturor, 

och 98 % kunde ta emot elektroniskt, de övriga myndigheterna hade fått dispens av olika skäl. 

(Regeringskansliet, 2008) 

Implementeringen av elektronisk fakturering hos de statliga myndigheterna är det första av tre 

steg för att möjliggöra effektivisering av inköpsprocesser, de andra två stegen innefattar 

effektivisering av beställnings- och upphandlingsprocesserna. I och med detta blev det en 

ändring i bokföringsförordningen och en ny paragraf lades till, denna kom att se ut så här: 

(Ekonomistyrningsverket, 2005) 

”Hantering av fakturor 

21 f § En myndighet ska kunna hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt.” 

(Förordning om myndigheternas bokföring, 2006) 
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Innebörden av denna paragraf har preciserats i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och 

allmänna råd. Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd har till uppgift att 

möjliggöra en effektivisering av inköpsprocesser. Därför har § 21 Bokföringslagen preciserats 

att införandet måste vara samordnat och utarbetat efter alla myndigheters olika behov. 

Ramavtal måste finnas upphandlade för att få en god teknisk infrastruktur och att den gällande 

standarden hos de statliga myndigheternas fakturor har formatet Svefaktura. 

(Ekonomistyrningsverket, 2005) Danmark som är ett av föregångsländerna inom elektronisk 

fakturering har valt en annan formulering av sin lagförordning gällande elektroniska fakturor.  

Danmarks formulering lyder “En myndighet måste hantera all inkommande och utgående 

fakturor elektroniskt.”.  

Vilket är en av anledningarna till att de har kommit så långt i sitt arbete med elektroniska 

fakturor, en annan anledning är de danska myndigheternas och företagens inställning 

gentemot den. (Fredholm, P, 2006, ss. 31-33) 

3.4 Hållbar utveckling samt effektivisering 
År 1987 skrevs en rapport av Världskommisionen för miljö och utvecklingen på uppdrag av 

Förenta Nationerna. I den rapporten redogörs sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring. I och med detta myntades begreppet hållbar utveckling, dess definition lyder 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (United Nations, 1987) 

Elektronisk fakturering är ett sätt att förenkla och förändra en verksamhets olika processer och 

minska antalet led från köpare till säljare. Allt fler företag har idag gått från den traditionella 

fakturahanteringen med papper för att effektivisera den egna verksamheten samt minska 

kostnader och påverkan på miljön. Den traditionella faktureringen innebär många olika sorters 

kostnader för båda parterna. För sändaren av pappersfakturan tillkommer kostnader i form av 

papper, inköp av skrivarpatroner, kuvert, kuvertering och porto m.m. För mottagaren främst i 

form av tid såsom brevöppning, eventuell inskanning av fakturan, intern postgång inom 

företaget m.m. Med elektronisk faktura kan dessa moment minskas då företag i stor 

utsträckning automatiskt eller delvis manuellt kan nå ordermottagarens affärssystem. 

(Fredholm, P, 2006, s. 20) 

Redan på 1970-talet hade många större företag och organisationer möjlighet att betala en del 

av sina leverantörsfakturor elektroniskt. Det skedde då genom att elektronisk fakturering finns 

integrerat i affärssystemen och beställnings- och betalningsinformation överfördes med en 

teknik som kallas EDI (Electronic Data Interchange). Fördelarna med elektronisk fakturering 

är många och betydande. Besparingspotential finns inom många affärsaspekter såsom direkta 

kostnader (papper, porto), miljö (minskad pappersförbrukning) och arbetstid (utskrift, 

kuvertering, arkivering) (Fredholm, P, 2006, s. 28).  

Sedan juli 2008 förväntas svenska statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor 

elektroniskt, enligt SFS 2006:1 486. I en pilotstudie om elektronisk fakturering och statliga 

myndigheter från ekonomistyrningsverket från 2005 kunde ca 3,9 miljarder kronor sparas in 

under åren 2006-2012 om elektronisk fakturering skulle implementeras i statliga myndigheter. 
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Härmed finns det ett ekonomiskt incitament för att effektivisera verksamheten och minska 

kostnaderna genom en övergång från pappersfakturor till elektroniska fakturor. 

(Bankföreningen) 

 3.5 Nackdelar med e-fakturering 
Det som finns skrivet om elektronisk fakturering tar upp fördelarna med e-faktureringen men 

det skrivs inte mycket om nackdelarna. Därför är det viktigt att resonera kring nackdelarna för 

att på så sätt få större förståelse för elektronisk fakturering.  

Användare av elektronisk fakturering medför vissa nackdelar jämfört med den traditionella 

pappersfaktureringen . Fredholm nämner till exempel begreppet ”fripassagerare”, det vill säga 

marknadsföringsmaterial som ofta följer med i samma brev som pappersfakturor inte kan 

bifogas med den elektroniska fakturan. Det blir då en marknadsföringskanal som måste 

kompenseras på annat sätt, vilket innebär att ytterligare kostnader tillkommer. (Fredholm, P, 

2002, s. 71) 

Företag och myndigheter som ska tillämpa elektronisk fakturering har genomgått en större 

omorganisering, där det behövs förändringar i arbetsprocesser och strategier. Det innebär att 

det ställs stora krav på organisationens ledning och personal. Det som är nytt är till en början 

svårt och därför krävs det ett kontinuerligt arbete för att förbättra personalen och 

organisationens inställning, vilket kan vara både resurs- och tidskrävande. I de statliga 

myndigheternas arbete kan detta vara svårt att utföra på ett tillfredställande sätt. Det på grund 

av att resurser till större förändringar i statliga myndigheter är begränsade. (Statskontoret, 

2004) 

För företagen kan arbetsuppgifter automatiseras och administrationens påfrestning minskas. 

Det medför ofta stora rationaliseringar, och andra uppgifter som ett led i effektiviseringen 

tillkommer. Det kan vara svårt för företag att införa elektronisk kommunikation (EDI) då 

många organisationer inte alltid är kompatibla med nyare system. Det kan bli både komplext 

och dyrbart att nå effektivare lösningar då systemet ska kunna integreras i parternas 

informationssystem. Det ställs nya krav på både kompetens och kunskapskrav såsom ny 

mjukvara, datakommunikation och kompabilitet. Det fordras ofta en hög initial kostnad för att 

komma igång med elektronisk kommunikation då tekniken för det mesta måste köpas in. I 

och med att elektronisk kommunikation är ett medel för förändring så kan interna krafter göra 

motstånd och bromsa införandet av ny teknik av rädsla för att förlora arbetet eller för att 

försöka behålla den egna maktpositionen. Elektronisk kommunikation medför ofta minskad 

personlig kontakt mellan parterna. (Fredholm, P, 2002, s. 72)   

3.6 Business to Government (B2G) 

Landsting, kommuner och myndigheter tillhandahåller en rad olika serviceåtaganden, dessa 

serviceåtaganden är krävande, både ekonomiskt och i tid. Därför har landsting, kommuner och 

myndigheter utvecklat webbtjänster kallade 24timmarstjänster eller Business to Government 

riktade till företag och privatpersoner. Tjänsterna är till för att förenkla i den egna 

verksamheten samt att erbjuda sin omvärld bättre service, precis som företagens 



13 
 

självbetjäningstjänster. Webbtjänsterna innefattar alltifrån elektronisk fakturering till 

uppgiftslämnande. (Fredholm, P, 2006, ss. 31-33) 

Dock har webb- och andra elektroniska tjänsters utveckling bara börjat i Sverige jämförande 

med de behov som faktiskt finns.  En orsak till att utveckling går så pass långsamt är beroende 

på säkerhetsaspekten, men i dagens läge kan vi hantera betalningar och annan känslig 

information hos företag, då ska det även fungera med offentliga uppgifter. Myndigheter 

försvarar sig även med att de inte har rätt att ta emot allt material som lämnas in elektroniskt 

och att elektroniska signaturen inte får användas i alla sammanhang. Ett land som kommit 

mycket längre i utvecklingen av webb- och andra elektroniska tjänster är Storbritannien och 

Danmark. Danmark är som tidigare skrivet ett av föregångsländerna när det gäller införandet 

av elektronisk fakturahantering. (Fredholm, P, 2006, ss. 31-33) 

3.7 Standarder för elektroniska transaktioner 
Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att leda och samordna arbetet kring e 

elektronisk fakturahantering i statliga myndigheter. Deras uppgifter består bland annat av:  

 Leda och samordna införandet av standardformat för elektronisk fakturahantering i 

staten via Svefaktura. 

 Bedöma behovet av reglering på området. 

 ESV ska ge myndigheterna stöd i deras införande av elektronisk fakturahantering. 

 Analysera incitament för att få leverantörer att skicka och ta emot fakturor 

elektroniskt. 

 Följa ett antal myndigheters arbete och eventuellt se vilka ytterligare åtgärder som 

behöver vidtas. 

Därutöver ansvarar också ESV för den infrastruktur för elektronisk fakturahantering som 

statliga myndigheter använder. Detta görs via ramavtalen för elektronisk fakturahantering som 

ESV upphandlade under 2006 inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Det pågår ett 

kontinuerligt arbete med att ansluta fler leverantörer till elektronisk fakturering. 

Standardformatet som används idag är Svefaktura där företag och statliga myndigheter ska 

samordna e-handel i statliga myndigheter. Målet är att alla statliga myndigheter ska kunna 

hantera e-beställningar elektroniskt senast den 31 december 2013. Men redan direkt efter 

beslutet i juli 2008 kan 99 % av alla statliga myndigheter hantera elektroniska fakturor och 98 

% kunde ta emot elektroniska fakturor.  (Moberg, Borggren, Finnveden, & Tyskeng, 2008) 

 

För att myndigheter ska kunna hantera affärstransaktioner elektroniskt finns ett antal 

standarder som reglerar arbetet. SFTI fastställde den 16 juni 2004 standarden för enkel 

elektronisk faktura, SFTI Svefaktura.  Den enklare elektroniska fakturan ska ses som ett 

komplement till de befintliga standarder som sedan tidigare finns rekommenderade under 

SFTI. Svefakturan ska kunna användas som ett alternativ till skanning/tolkning av 

pappersfakturor. Med standarden har även ett vägval gjorts mot ny teknik vid 

informationsutbyte. Svefakturan ska fungera som ett gemensamt verktyg till de standarder 

som finns inom den offentliga sektorn. (Svefaktura) 
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3.8 Branschorganisationer 

NEAs uppgift är att som branschoberoende organisation vara i framkant när det gäller 

användning av standarder och tillämpningar. Att även informera om elektronisk fakturering 

och sprida information vidare. Vidare ska även NEA samordna det internationella arbetet från 

Sverige så att frågor om juridik och säkerhet i de olika lösningar som tillämpas är av rätt 

struktur. (Nätverket för elektroniska affärer) 

Svenska bankföreningen koordinerar samarbetet som handlar om att utveckla och förvalta 

gemensamma standarder och tekniska lösningar. Bankföreningens ska ansvara över 

förvaltning av regelverken för e-faktura Privat (B2C) och e-faktura Företag (B2B). 

Bankföreningen bevakar och deltar vid behov i nationella och internationella arbetsgrupper 

kring standardisering av e-faktura, så som: den svenska referensgruppen till EU:s expertgrupp 

för e-faktura, UN/CEFACT, ISO 20022/UNIFI, NEA, Kommerskollegium, SIS. En viktig 

uppgift är att analysera och lämna synpunkter på förslag till lagar och föreskrifter som berör 

bankerna. Föreningens handläggare deltar i referensgrupper knutna till olika departement och 

som sakkunniga eller experter i statliga utredningar och kommittéer. (Bankföreningen) 

 

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och 

prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under 

Finansdepartementet. ESV svarar för god redovisningssed och samordnar internrevisionen i 

staten. ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska hanteringen av EU-medel. ESV 

granskar förvaltnings- och kontrollsystem hos de svenska myndigheter som hanterar 

fondmedlen samt hur EU-projekten redovisar sina insatser. ESV rapporterar sina granskningar 

till EU-kommissionen, regeringen och myndigheterna som granskats. 

(Ekonomistyrningsverket) 

Single Face To Industry (kommer hädanefter skrivas som SFTI) är offentlig sektors 

samverkansorgan i e-handelsfrågor. SFTI:s huvudmän är ESV, Verva och Sveriges 

Kommuner & Landsting. SFTI står bakom Svefakturan och flera andra standarder som 

rekommenderas för offentlig sektor.  (Ekonomistyrningsverket) 
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4. Empiri 
I empirikapitlet redogörs för det empiriska material som framkommit vi de genomförda intervjuerna. I 

anslutning till intervjuerna görs en kortare presentation av respektive företag och myndigheters arbete 

med elektronisk fakturering. Vi har valt att strukturera respondenternas svar i tre stycken utifrån vår 

frågeguide. Respondenternas svar presenteras var för sig. 

 

4.1 Mälardalens Högskola 
Mälardalens Högskola (kommer hädanefter skrivas som MDH) är en svensk statlig högskola 

med campus i Eskilstuna och Västerås. Ungefär 13000 studenter samt cirka 1000 anställda 

återfinns på MDH. 

Respondenter från MDH är Stefan Rönnlund som är redovisningschef samt Karin Modigh 

som är systemansvarig för ekonomi och fakturasystem. 

4.1.1Allmänt om elektronisk fakturering 

Såväl Karin som Stefan var med vid införandet av högskolans elektroniska 

faktureringssystem Baltzar som skedde 2006.  Baltzar är ett ekonomisystem för att hantera 

fakturor, när pappersfakturor kommer till MDH har de skannats via en skanningscentral.  

Pappersfakturorna har inkommit i elektroniskt format. Men fakturor som skannats räknas inte 

som en elektronisk faktura då den ursprungliga fakturan är i pappersformat. Nästa steg är 

utifrån förordningen är att fakturorna är skapta för att skickas elektroniskt. MDH får 

sedermera fakturan på fil från avsändaren för attestering. MDH hade redan Baltzar som 

elektroniskt fakturahanteringssystem innan kravet på att statliga myndigheter ska kunna 

hantera fakturor elektroniskt.  

Eftersom systemet är kompatibelt med Agresso, behövs inte speciellt många specifika 

anpassningar. Agresso är ett standardiserat affärslösningsystem som drygt 50 % av alla 

statliga myndigheter använder. Grundtanken är att fakturan tas emot, behandlas, betalas och 

där finns även möjligheten att kommunicera med kund/leverantörerna. I Baltzar är det 

användbart att använda sin egen referens där de har lagt in i systemet hur den fakturan ska gå 

igenom systemet. Står det exempelvis ”Karin Modighs” referens så är det förbestämt hur 

fakturan ska gå en viss väg igenom systemet. De har bestämt att alla fakturor ska gå igenom 

minst tre personer. Först till en för attest, en slutattest och slutligen till ekonomiavdelningen 

som kontrollerar och godkänner vidare. 

En anledning till att MDH införde elektronisk fakturering var i samband med 

omorganisationen under 2007. Implementeringen skedde i samverkan med Örebro 

Universitet.  Som bekant måste det ske en upphandling i Statliga myndigheter för att 

genomföra en sådan här process. De formulerade en kravspecifikation som var tillräckligt 

detaljerad för att kunna täcka deras krav för att täcka alla behov. MDH har Agresso som 

ekonomisystem där Baltzar kan liknas vid en modul i Agresso och är kompatibel med 

inköpssystemet. 
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4.1.2Fördelar och Nackdelar med elektronisk fakturering 

Karin och Stefan anser att elektronisk fakturering går smidigare och den största vinningen är i 

bokslutsarbetet. På MDH har de så kallade brytdagar. I och med det nya systemet kan de se 

direkt hur många fakturor som ligger ute i omlopp och hantera dessa efter förfallodatum. 

Tidigare med pappersfakturor kunde detta inte göras då fakturorna samlades i pärmar och inte 

elektroniskt.  Man ser direkt var fakturan befinner sig då systemet är anpassat så att på varje 

verifikation kan de följa upp vilken som är den andra leverantören. Det har gjorts en 

uppdatering i Baltzar så att informationen kan hämtas direkt från Agresso och läggs då in per 

automatik i systemet.  

Stefan berättar att på pappersfakturornas tid kunde bokslutsarbete påbörjas och slutföras med 

tron att alla fakturor fanns med, men det hände vid ett flertal tillfällen att en faktura kunde 

”försvinna” på vägen. Det kunde exempelvis inkomma fakturor på två miljoner som 

egentligen skulle varit med efter att bokslutsarbetet avslutats. Nu har de bättre kontroll på 

fakturahanteringen då varje faktura finns med i systemen. 

MDHs pappersfakturor skickas till en Skanningscentral i Östersund som skannar och 

arkiverar fakturorna åt dem.  Itella är ett företaget som hanterar fakturaväxlar, vilket är en 

tjänst för överföring och konvertering av fakturor elektroniskt åt bland andra MDH. Stefan 

anger flera anledningar till att införa elektroniska fakturor och han anser att den främsta 

anledningen var att få bättre kontroll på fakturorna. Fakturorna kunde innan befinna sig 

varsomhelst inom organisationen och ingen hade någon direkt uppfattning om hur många 

fakturor som fanns i omlopp.  Men nu finns den möjligheten att se antal fakturor, på 

artikelnivå vad som ingår i fakturan samt vem som har godkänt den. Det går även att 

undersöka när fakturan kom till högskolan och när den skickades till mottagaren. Karin 

inflikar att det blir mer kostnadseffektivt och MDH behöver inte skicka ut krav på 

påminnelseavgifter i lika stor utsträckning. 

Vid införandet av elektronisk fakturahantering gjordes en skiljeväg med Örebro Universitet, 

så att fakturorna passerar ekonomisektionen sist i hela flödet. Vilket blir en kvalitetssäkring 

på deras fakturahantering i redovisningen. Stefan berättar att MDH försöker säkerhetsställa 

kvalitén genom att likvärdiga konton används på likvärdiga fakturor. Tidigare hade de om 

någon exempelvis var ute och handla mat för MDH, så kunde den utgiften hamna på många 

olika platser i redovisningen. Den utgiften kunde då hamna bland helt andra utgifter, medan 

nu hamnar den utgiften bland representationsutgifter och blir därmed lättare att spåra upp. 

Med pappersfakturor ska väsentliga underlag finnas med på fakturan, vilket gjorde att det 

kunde slinka igenom fakturor där underlaget inte fanns. Det blir problematiskt när revisorn 

kommer till MDH och ska granska redovisningen när ingen kan svara på vem som hade 

godkänt fakturan förut. Nu finns underlaget till alla fakturor i deras system istället vilket 

underlättar fakturaarbetet. De har idag ca 200 användare av systemen, men betydligt mindre 

skara som dagligen arbetar med systemen. Vid omorganisationen 2007 hade de 7 institutioner 

och nu har de istället 4 akademier. I samband med förändringen ändrades vad som skulle 

göras på akademierna, vilka tjänster och roller som skulle vara kvar osv. Vid 

implementeringen uppstod en initial kostnad samt så betalar de en årlig licenskostnad. Den 
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största uppgradering var med ekonomisystemet att Baltzar måste fungera med Agresso och 

omvänt. Det förekommer även systemkostnader och övriga kostnader såsom inhyrning av 

projektledare, nätverkskostnader m.fl. Det är ca 15-20 leverantörer som står för 80 % procent 

av alla fakturor, av dessa fakturerar flertalet elektroniskt. 

Vad en faktura kostar för MDH är något oklart, säger Stefan. Dock ansåg Stefan att en 

elektronisk faktura kostar ungefär hälften av vad en pappersfaktura kostar. Det tillkommer 

extra kostnader för lagringsavgift som ingår i paketet de har köpt av Baltzar. Tidigare med 

pappersfakturorna lagrades alla kund/leverantörsfakturor i MDH:s centralarkiv. Nu efter 

införandet och avtalet med Itella som växlar deras fakturor. Det är mer kostsamt att skanna 

fakturor än att få fakturorna elektroniskt, därför är det i allas intresse att få fler att hantera 

fakturor elektroniskt i besparingssynpunkt. 

Svefaktura är de elektroniska fakturornas format. Även de skannade fakturorna som skannas i 

Östersund, kommer in i detta format i Baltzar. Eftersom originalhandlingen är en 

pappersfaktura och när MDH skickar ut fakturor till andra myndigheter är det rena 

elektroniska fakturor i Svefaktura format. Dessa skapas i Agresso som därefter skickas till 

Itella. Svefakturan tycker de båda intervjuade var standardiserat och har ful layout där det inte 

ens finns en logga på. Förut kunde företag marknadsföra sig själva via loggan och andra 

reklambroschyrer, men den möjligheten finns inte längre. Nu står endast 

kund/leverantörsnamn, belopp och de nödvändigaste funktionerna kvar. 

4.1.3Lagförordning SFS 2006:1486 

Varför de valde Baltzar var pågrund av att det var användarvänligt och kompatibelt med deras 

olika system. Det framkom att ekonomisystemet kunde bespara både tid och pengar genom att 

effektivisera fakturahanteringen vilket var upprinnelsen till processen. Stefan anser att 

Danmark är ett föregångsland med elektronisk fakturering. I staten har Danmark hårdare 

lagstiftning i denna fråga och här var det ett måste att myndigheterna ska införa det här 

systemet och under relativt kort period. 

 

Alla fakturor i Danmark måste gå via faktureringssystemet, medan i Sverige var kravet inte 

lika hårt, I Sverige var det så att alla statliga myndigheter ska kunna hantera fakturor 

elektroniskt vilket ställde krav på alla leverantörer. Stefan anser att det är lättare att 

kontrollera vilket företag/myndighet som skickat fakturan. Om exempelvis en leverantör 

ringer till dem och frågar vart den fakturan befinner sig. Så går ansvarige ifråga in i systemet 

och hittar fakturan på några knapptryckningar. Tidigare så kunde fakturan kanske fastna hos 

en anställd som var sjukskriven, men med det nya systemet så finns alla fakturor i systemet 

vilket underlättar kommunikationen med leverantörerna. 
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4.2 Skatteverket 

Skatteverket är en statlig förvaltningsmyndighet som hanterar skatteförvaltning. 

Respondent från Skatteverket är Tomas Hallkvist som är enhetschef som hanterar redovisning 

och skatt åt både Skatteverket och Kronofogden. 

4.2.1 Allmänt om elektronisk fakturering 

Tomas ansvarar för enheten som hanterar redovisning och skatt åt både Skatteverket och 

Kronofogden samt alla leverantör och kundfakturor. Enheten ansvarar även för 

lantmäteriverkets leverantörsfakturor 

Enheten hanterar 14 olika system för att kunna hantera den dagliga driften av verksamheten, 

varav Agresso är deras affärssystem. Det är ca 15 personer som arbetar med dessa system för 

service och totalt runt 100 personer.  

Elektroniska fakturor har Skatteverket haft sedan 2004, när pappersfakturor tas emot och 

skannar dem och elektrifierar dem. Just elektroniska fakturor har de hållit på med sedan juli 

2008 och det har gått över förväntan. 

Elektronisk faktura infördes på grund av direktiv från ESV. Det är i dagsläget ca 15 personer 

som jobbar med in och utgående fakturor. Antalet leverantörsfakturor är uppskattningsvis ca 

240 000 st. i år medan kundfakturor ca 2000-2500 st. 

I framtiden ser Skatteverket ett behov av e-handel. Begreppet e-handel innebär i detta fall att 

Skatteverket ska kunna beställa, fakturera och kontrollera elektroniskt. Som fakturorna ser ut 

idag görs först en beställning, tar in fakturan, i nuläget används ett beställningsssytem, 

systemet berättar då om att ett behov har uppkommit, därefter läggs en beställning och hans 

överordnande chef attesterar beställningen. Sedan kommer fakturan och då ska den 

kontrolleras att fakturan stämmer överens med beställningen. Och återigen till attest med 

överordnad chef. 

Före år 2004 var organisationen Skatteverket uppdelad i 10 myndigheter och ett huvudkontor, 

och alla myndigheter var fristående. I juli 2004 bildades myndigheten som numera heter 

Skatteverket. Orsaken till omorganiseringen var att effektivisera all administration. I samband 

med det gjordes ett projekt som kallades supporten där man bildade ELS. Ekonomi och 

lönesektionen i Gävle. Liknande projekt läggs på orter som har hög arbetslöshet vilket 

bestämdes i oktober 2003. De första konsulterna togs in i november-december hos 

Skatteverket. Därefter togs myndighet efter myndighet in och Skatteverket omorganiserade 

deras fakturor. Den 1 Juli 2004 gick de i linjedrift och det har varit ett mycket lyckosamt 

projekt. 

För Skatteverket står ca 4 % av alla leverantörer för 80 % av fakturavolymen. De har få 

leverantörer som skickar men stora volymer.  Ca 150-200  leverantörer som skickar fakturor 

elektroniskt och det totala antalet leverantörer beräknas till ca 8000 leverantörer totalt. 
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I början hade Skatteverket en kontinuerlig kontakt med ESV, Tomas var personligen där 

minst en gång i månaden och där träffade han bland annat SFTI och diskuterad frågor om e-

handel.  Nu är den elektroniska fakturahanteringen i förvaltningen och därför sker ingen 

löpande kontakt med dessa två offentliga organ längre. Dock har Skatteverket fortfarande 

kontakt med ESV, numera har de möten angående införandet av e-handel och kontentan blir 

Skatteverket kommer byta inköpssystem inom en snar framtid. Det kommer nämligen att bli 

en lagförordning på det området också, den är beräknad att träda ikraft 2012-2013. 

Förmodligen kommer det vara av samma struktur som den elektroniska fakturan, vilket 

innebär att myndigheter måste handla med varandra elektroniskt. 

 

Leverantörerna hör av sig till Skatteverket och säger att de är intresserade av att skicka faktura 

elektroniskt till oss, berättar Tomas. Sedan gör Skatteverket en bedömning om det lönar sig. 

Är det en leverantör som sällan skicka fakturor till Skatteverket bedöms det inte som akut att 

lägga in dem i systemet. Däremot om det är en leverantör som skickar ofta tjänar Skatteverket 

in implementeringssumman snabbt. För att nya leverantörer ska komma på tal måste de skicka 

minst 1000 fakturor till Skatteverket årligen.  

Skatteverket har stor erfarenhet av att hantera elektroniskt fakturaflöde då de har hållit på 

ganska länge. De var inte först bland de statliga myndigheter, men de var först med att göra en 

stor omorganisation vilket ledde till att de började hantera fakturor elektroniskt. 

Projektet att kunna hantera in- och utgående fakturor elektroniskt startade i augusti 2007, 

vilket innebar att Skatteverket var tvungen att ändra på sin fakturahantering . Skatteverket var 

med och kravställde hur systemet skulle anpassas efter deras behov. Systemet är anpassat 

efter egna behov men det är både till organisationens för och nackdelar. Skatteverket var 

väldigt öppna att höra vad de mindre myndigheterna önskade av dem och kravställde systemet 

därefter. De hade även kontakt med Skatteverkets kunder och leverantörer och anpassade 

systemet efter deras behov. Vilket fält ska innehålla vilken information har de fått vara med 

och bestämma i stor utsträckning.  

Skatteverket har inte haft någon kontakt med någon branschorganisation. De som de haft 

kontakt med har varit SFTI, vilket var på en veckobasis under implementeringsfasen. Numera 

har kontakten inte varit lika intensiv som vid införandet av systemet, men det händer att de 

träffas och diskuterar olika frågor. Agresso träffar de ofta och löpande kontakt och även Itella 

som växlar deras fakturor. Tidigare hade de möte varannan vecka med Itella som skannar 

deras fakturor så onödiga problem med hanteringen kan förhindras. 

4.2.2Fördelar och Nackdelar med elektronisk fakturering 

Thomas anser att Skatteverket fått en bättre kontroll på fakturorna nu gentemot 

pappersfakturorna. De har bättre kontroll då informationen finns på samma ställe i alla 

fakturor. De kommer framöver att försöka få samma system för beställning av fakturor och 

för utskick av fakturan, alternativt köpa in Agressos inköpssystem för att på detta vis 

ytterligare bättre kontroll, berättar Tomas.  

Det som genomsyras i alla de statliga myndigheterna är att de försöker minimera ledtiderna, 

berättar Tomas vidare. All administration kostar pengar, men ledtiden får inte kortas ner det 
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för mycket så att man förlorar kontrollen, viktigt med spårbarhet. Samt att kostnadsställe är 

alltid på samma plats. En annan sak man inte tänker på är att en elektronisk faktura är 

betydligt svårare att feltolka, säger Tomas Med en pappersfaktura är det en människa bakom 

som handlägger och därigenom sker en rimlighetsbedömning. 

Den allmänna känslan är väl att alla regioner hade egna sekreterare före omorganisationen 

2004 som gick igenom fakturorna. Tomas tror att attesteringen har blivit mer noggrann nu, 

förut var så att alla fakturor kom i en hög och sedan så skrev man på alla samtidigt. Tyvärr 

förekommer den formen av attestering förmodligen även idag, vilket inte får ske.   

De organisationerna med små fakturavolymer har antagligen bättre koll än de stora 

organisationerna, anser Tomas. Det är viktigt att vara medveten om vad det innebär att vara 

attestansvarig, då man har rätt att förfoga över myndighetens medel. I andra företag får man ju 

en attesträtt upp till en viss nivå, men på Skatteverket har du attesträtt eller inte. Det finns 

ingen övre gräns. Det har hänt på pappersfakturornas tid att skanningscentralen tolkade fel 

siffror. Vilket innebar att en faktura på 8000 kronor inkom men systemet tolkade den som 8 

miljoner och den blev attesterad. 

Tomas säger att det elektroniska flödet i dagsläget är en besparing, när de startade 2004 så 

gjordes en mätning, den innefattade bland annat lön och reskontra osv. Cirka 136 

årsarbetskrafter arbetade med dessa saker och redan efter ett år utfördes motsvarande arbete 

av 54 årsarbetskrafter. Sedan de införde elektronisk fakturering har de minskat volymen 

årsarbetskraft på leverantörsreskontra med 1.1 årsarbetskraft genom en redan trång 

organisation, vilket beror på minskat antalet kontroller. Kontroller av fakturor görs även nu 

men inte alls i lika stor utsträckning, då systemet automatiskt genomför tester som verifierar 

fakturans äkthet. 

I arbetet så får Skatteverket fortfarande en hel del negativ kritik för utseendet av fakturan. 

Utseendet på fakturan är grundidén med den elektroniska fakturan, den ska vara formell och 

se lika ut för alla. Personalen var även de negativa till layouten till en början och är det 

fortfarande, men inte alls i lika stor utsträckning. 

 

Tomas berättar att Skatteverket har idag cirka 50 % leverantörer som skickar fakturor 

elektroniskt och ca 50 % pappersfaktura. Strategin de hade när de börja ta in nya leverantörer 

till det elektroniska fakturahanteringssystemet var så att de tog fram statistisk över vilka 

leverantörer som skickade flest fakturor, för att sedan kunna påverka de leverantörer med 

störst fakturavolym att tänka över att skicka fakturor elektroniskt. 
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De arbetar med att effektivisera flödet, att minska antalet attester för fakturorna. Tid kan 

besparas eftersom de numera slipper kontrollera samma faktura flera gånger, vilket förkortar 

ledtiden. Om de har det som tvingande i organisationen att beställning ska attesteras av 

lämplig chef som har budgetansvaret minimeras de onödiga kostnader som kan komma upp så 

att de får kostnadsstäckning. Har fakturan redan blivit godkänd kan detta matchas jämföras 

med beställningsunderlaget. Kan jämföra så noggrant som på artikelradssnivå. Har de 

exempelvis beställt 5 pennor men bara fått 4 så ska de kunna matcha den fakturan med 

beställningen så att rätt antal pennor levereras. När upphandlingen av systemet skedde var 

kravspecifikationen stor, vilket innebar att systemet är väldigt flexibelt. Man lyfter gärna upp 

sina egna behov och enligt deras ekonomimodell måste viss information finnas med på varje 

faktura. Sedan är det andra parametrar som är viktiga. Det har varit långa och intensiva möten 

för att få rätt information på varje faktura. Vissa fält är tvingande och andra är frivilliga att 

fylla i. 

Kostnaderna för elektroniska fakturorna är betydligt mindre än pappersfakturorna. 

Pappersfakturorna beräknas kosta cirka fem kronor och de elektroniska fakturorna bedöms 

kosta endast några ören i trafikavgift. I det stora hela kommer det ta lång tid innan de når 

”break-even-point”, beroende på den höga implementeringsavgiften. 

4.2.3 Lagförordning SFS 2006:1486 

Om lagförordningen skulle vara formulerad mer tvingande och göra som Danmark att statliga 

myndigheter måste implementera det.  Tomas var väldigt intresserad av den idén när 

Danmark genomförde lagförordningen. Men det är samtidigt kostsamt för mindre företag och 

myndigheter om de tvingas genomföra sådana här saker. I ett längre perspektiv så blir en 

besparing till slut, dock kan det dröja väldigt länge för vissa företag beroende på dess 

fakturavolym. Men det var ett riktigt långt och krävande arbete att införa elektronisk faktura 

och ett elektroniskt fakturaflöde.  Kostnader som uppkom i samband med implementeringen, 

var att det läggs betydligt större kostnader för drift nu än innan och ett antal årsarbetskraft 

läggs på systemadministration. Systemadministrationen läser in rättigheter att använda 

systemet vilket kräver sin man. Skatteverket har ett antal anställda som arbetar med Agresso 

som ser till att Agresso fungerar som det ska till användarna. Den delen kostar mycket för 

Skatteverket och sedan kostar elektroniska fakturor då varje ny kund ska kontrolleras. 

Uppskattningsvis lägger Skatteverket ner mellan 1-4 timmar för att bedöma deras lämplighet 

att hantera fakturorna elektroniskt, vilket är mycket resurskrävande. 
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4.3 Mälarenergi AB  
Mälarenergi AB är ett energiföretag beläget i Västerås som ägs av Västerås Stad. Mälarenergi 

har cirka 570 anställda samt omsatt ungefär tre miljarder 2009. 

Respondenter för Mälarenergi är Susanne Hedlund och Per Ilebro. Susanne arbetar som 

enhetschef på avdelningen debitering och krav som bland annat ansvarar för Mälarenergis 

fakturering. Per arbetar som applikationsansvarig på IT-avdelningen och ansvarar för 

Mälarenergis olika system och dess funktionalitet. 

 

4.3.1 Allmänt om elektronisk fakturering 

Mälarenergi använder idag Xellent som affärssystem och i grunden är systemet baserat på 

Microsoft Dynamics Axapta. Mälarenergi utformade en kravspecifikation så att systemet 

skulle vara energianpassat för att kunna hämta elektronisk information om kundernas 

förbrukning. För Mälarenergi var ett energianpassat system nödvändigt då Mälarenergi 

skickar cirka 1 miljon fakturor per år.  

Mälarenergi fakturerar kunderna en gång i månaden, och deras lägenhetskunder som 

faktureras varannan månad. Fakturan ska innehålla information om hur mycket el och andra 

mätvärden som kunden har förbrukat under perioden. Dessa mätvärden samlas in från 

kunderna som utgör underlaget för fakturorna. De kunder som bor i villa har kanske, el, vatten 

och möjligtvis även stadsnät hos Mälarenergi. De arbetar med att få de kunder som har fler 

tjänster hos Mälarenergi att samla alla dessa mätvärden på samma faktura för att effektivisera  

administrationen. 

Mälarenergi har olika varianter av fakturor, det finns elektroniska fakturor och 

pappersfakturor. De håller de på att implementera ett energi-konto system så att kunden ska 

kunna jämna ut sina betalningar under året, och för det krävs ett separat system. De använder 

ett nytt system för att Xellent inte har funktionalitet för den typen av reskontrahantering som 

krävs för att utjämna betalningar. 

Det som tar tid med att sätta upp ett nytt system är integrationen mellan systemen som måste 

fungera effektivt. Det krävs ofta speciallösningar och branschspecifika system för att kunna 

hantera olika mätvärden. Mälarenergi har en komplicerad fakturering, då de har olika 

kombinationer med nyttigheter som de kallar det. Bland nyttigheterna finns elhandel, elnät, 

fjärrvärme, vatten, stadsnät vilket påverkar fakturans utseende i systemet.  Utseendet på 

fakturan är endast aktuell för de kunder som får en pappersfaktura eller en elektroniskt faktura 

då den rent visuellt visas för kunden. Med mappning avses hur Mälarenergi utifrån en XML-

fil som skapats i Xellent skapar en textfil. Mappningen påverkar alltså i vilket fält i XML-

filen som informationen ska placeras, exempelvis information om var momsen ska placeras. 

Mappningen påverkar EDI-fakturan som visas upp i ett mottagande system, och har inte alls 

samma utseende som om kunden fått en pappersfaktura eller en elektronisk faktura. 
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Kunden mappar då upp textfilen enligt Edifact eller Svefaktura-standarden som Mälarenergi 

skickar. Den initiala kostnaden för att sätta upp ett sådant här system är högt, men samtidigt 

effektiviseras hanteringen av fakturorna då det inte kostar speciellt mycket att skicka den 

elektroniska fakturan. Idag kostar en pappersfaktura ungefär 4 kronor och de arbetar även 

aktivt för att skicka ut elektroniska fakturor till Mälarenergi för att det är billigare och 

miljövänligare. 

 

4.3.2 Fördelar och nackdelar med elektronisk fakturering 

Mälarenergi har två kunder som är anslutna till (EDI-faktura) i dagsläget. Västerås kommun 

har de en speciallösning för och likaså till Mimer har de specialanpassade lösningar för. EDI 

har varit aktuellt en längre tid, men Susanne tror inte att kommuner eller landsting har kommit 

speciellt långt i hanteringen av elektroniska fakturor. Mälarenergi har endast haft möjligheten 

att skicka och ta emot e-fakturor sedan 3-4 månader tillbaka då systemet infördes. Dock så 

märker de att kommuner och landsting är på god väg att hantera elektroniska fakturor då det 

finns goda utvecklingsmöjligheter men Susanne påpekar också att förändringen går långsamt.  

 

Det är Elhandelsavdelningen som sköter upphandlingsprocessen med statliga kunder. 

Mälarenergi har infört e-faktura för att få statliga kunder och i samband med att de införde 

elektronisk fakturahantering kan de nu tillmötesgå kommuners och landsting. Mälarenergi har 

nu möjlighet att ta emot elektroniska fakturor, men det finns även möjlighet att skicka och ta 

emot en fulltextfaktura som bygger på EDIFACT-standarden. EDIFACT-standarden är mer 

styrd än Svefaktura och det ställer mer generella krav på vad som ska ingå i fakturan när de 

kommunicerar med statliga myndigheter, men än så länge har Mälarenergi ingen Svefaktura 

kund.  Det uppkommer fortfarande frågor om vem som ska stå för kostnader i samband med 

faktureringen, då Mälarenergi har olika bolag och avdelningar och vissa förstår inte vikten av 

att vara med i utvecklingen. Det innebär kostnader för båda parterna och på kort sikt är det 

kostnadskrävande att sätta upp en koppling mellan avdelningarna, men på lång sikt är de 

övertygade om att systemet kommer löna sig. Dock så är det mycket arbete med att får 

affärssystemet Xellent att fungera och det förs diskussioner hur de ska få systemet mer 

effektivt, säger Susanne.  

 

Hanteringen av deras leverantör och kundreskontra ligger på inköpsavdelningen. 

Inköpsavdelningen skannar alla fakturor som kommer till Mälarenergi, och sedan läggs 

fakturorna in i systemet. Därefter kan en anställd ta del av fakturan i en fakturaportal i 

systemet. I systemet kan Susanne därefter hantera fakturan och attestera den. Fakturorna går 

även ut till andra anställda på Mälarenergi för attest och det är beroende på fakturans storlek. 

På Mälarenergi finns olika behörighetsnivåer för att attestera fakturor, exempelvis så har 

Sussanne en viss behörighet och kan godkänna fakturan utan någon ytterligare attest. Det kan 

beroende på behörighet bli tal om ytterligare en attest, och det är då som vanligast maximalt 

två steg i den processen. Det var höga uppsättningskostnader för att få systemet på plats, och 

det kommer ta lång tid innan det kommer löna sig. Kostnaden för att sätta upp systemet var 

cirka 500 000 kr, berättar Per. Men då Mälarenergi redan hade en samarbetspartner med andra 

nätbolag elektroniskt fanns redan kopplingen. När Mälarenergi till exempel har en kund som 
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använder e-handel har de använt samma partner för faktureringen för att effektivisera 

administrationen. Mälarenergi hade elektroniska system tidigare men inte för fakturorna. De 

har utvecklat den kopplingen till nätbolagen och kom därför ganska lindrigt undan rent 

kostnadsmässigt.  Men det var kostsamt att sätta upp systemet men nödvändigt. Om 

kommunerna inte hade uppmanat dem att skicka elektroniska fakturor hade det tagit längre tid 

att införa elektronisk faktura hos Mälarenergi. Susanne tror inte att de kommer att sälja in 

EDI-faktura aktivt hos deras kunder, utan det var nödvändigt för att få kommunerna som 

kunder. De är hoppfulla om att få in fler kunder via EDI-faktura, och även att 

administrationen kommer mer lätthanterlig. 

 

Susanne berättar att Mälarenergi aktivt kollar upp nya sätt att minimera kostnaderna med 

pappersfaktura då det både är omständigt och kostsamt. Nu med EDI-faktura minimerar de 

kostnaderna vilket även är bra för miljön. De uppmanar företag att om de kan skicka 

elektroniskt bör de också göra det. Av många olika aspekter blir det förbättringar. Kunden får 

fakturan snabbare och i samband med den elektroniska fakturan kan mottagaren lägga upp 

kommunikationen med kunden i deras mottagande system, vilket effektiviserar 

fakturahanteringen. De kan då förbereda sig genom att göra förkonteringar som sedan skickas 

ut för olika attester, vilket är till mer nytta för kunderna än det är för Mälarenergi. Dels har de 

höga uppsättningskostnader för lösningen men även för att få med kunderna. 

 

Den kontakten Mälarenergi har haft med branschorganisationer har haft är via NEA:s så 

kallade kommunikationscentral, där det finns publikationer och avtal att ladda ner för att öka 

förståelsen för systemet. Men utöver den informationen finns ingen direkt kommunikation. 

4.3.3 Lagförordning SFS 2006:1486 

De kollar aktivt upp nya sätt för att minimera kostnaderna med pappersfaktura, då de skickar 

filer och skriver ut, vilket även är bra för miljön. Kan företag skicka elektroniskt bör de också 

göra det av många olika aspekter. På sikt blir det förbättringar, kunden får fakturan snabbare, i 

samband med (EDI-faktura) kan mottagaren lägga upp kommunikationen i deras mottagande 

system vilket effektiviserar kundhanteringen.  

 

Mälarenergi använder sig av NEA:s så kallade kommunikationscentral där de hämtar 

information som kan vara till nytta för dem. Utöver den kommunikationscentralen från NEA 

så har de inte haft någon kontakt med branschorganisationer. 
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4.4 ABB 
ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation. ABB har cirka 117 000 anställda, varav 8700 anställda. ABBs omsättning 

2009 var 31 miljarder kronor 2009. 

Bengt Geverts - Ansvarig för ABB’s e-fakturaprojekt. Har haft varierande arbetsuppgifter, då 

han arbetat på ABB i över 30 år. Just nu arbetar Bengt med leverantörsreskontra och ELIAS-

projektet. ELIAS-projektets mål var att få leverantörerna att skicka fakturor elektroniskt. 

4.4.1 Allmänt om elektronisk fakturering 

Beslutet att hantera fakturor elektroniskt kom från en högre instans, men har sedan utvecklats 

av Bengt och hans kollegor på leverantörsreskontrat. Systemen som används vid inkommande 

fakturering av statliga myndigheter är Contempus och är väldigt användbart på många olika 

områden, ABB har haft Contempus i olika form sedan 1999. Systemet är sedan kompatibelt 

med fem andra system så att leverantörerna och myndigheter inte ska känna sig tvingade till 

att anamma ett system som inte fungerar optimalt för deras verksamhet. 

ABB har hanterat leverantörsfakturor elektroniskt i över 10 år i ett så kallat ”work-flow-

system”. Från början togs pappersfakturor emot och scannades in och tolkades för att sedan, 

med hjälp av workflowsystemet skickas vidare för attestering i organisationen. Därefter 

infördes metod att helt maskinellt matcha fakturor mot godkända köp. Detta effektiviserade 

hela processen genom att ingen mänsklig godkännare behövde hantera fakturan om fakturan 

stämde med köp och leverans. Nästa steg i effektiviseringsprocessen var att införa e-fakturor. 

Då slapp man arbetet med att scanna och tolka fakturorna. År 2005 påbörjades arbetet och 

2006 startades ELIAS-projektet där målet var att få leverantörerna att skicka e-fakturor. 

Teknik för att ta emot fakturor i större volymer togs fram, sedan skickades ett brev till de 

3 000 största leverantörerna där ABB uppmanade dem att börja skicka e-fakturor, detta var 

inget krav utan mera som en uppmaning. Sedan väntades en anstormning, dock uteblev den. 

Därför startade projektet och en dialog med de leverantörer med störst volym av fakturor. Det 

var också viktigt med en intern dialog med ABB:s inköpare så att alla såg samma bild och 

förstod varför ABB av effektivitetsskäl behövde gå över till e-fakturor. 

Under årens lopp har volymen av fakturor varit ganska stadig och under 2009 hade ABB cirka 

650 000 fakturor. Vinsten med e-fakturor jämfört med skannade och tolkade fakturor är idag 

5-6 SEK/faktura, samt att det öppnar upp möjligheten att matcha köpen ännu effektivare. 

ABB har inte så många statliga myndigheter som leverantörer. Därför har lagförordningen 

inte inneburit så stora förändringar för ABB rent organisationsmässigt. Av ABB:s tiotal 

statliga myndigheter som leverantörer, är idag två uppkopplade till systemet och skickar e-

fakturor. 

ABB har avtal med Strålfors som är ett sk VAN (Value Added Network) och finns inom 

Posten Sverige AB. Strålfors omvandlar all information som inkommer från ABB:s 

leverantörer till cXML, det EDI-format som ABB använder internt. Workflow-systemets 

style-sheet gör att fakturafilen hos användarna ser ut som en faktura. 

Strålfors tar emot fakturor i olika format direkt från ABB:s leverantörer eller från andra 
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aktörer inom e-fakturaområdet. Det kan vara andra VAN-företag, affärsbankerna mfl. 

Vanligaste formatet är EDIFACT (D96) men också cXML används i stor omfattning. 

Bankerna skickar i Finvoice och BGCInvoice och nu kommer också svefaktura. 

Den totala fakturavolymen som skickas av statliga myndigheter är cirka 3 000 fakturor och de 

två stycken som skickar fakturor elektroniskt står för mer än 50 % av myndigheternas totala 

fakturavolym. Problemet med vissa av de statliga myndigheterna är att de måste skicka med 

en bilaga till fakturan och systemet har viss problematik att hantera detta. Därför har ABB inte 

valt att be de andra statliga myndigheterna att skicka elektroniska fakturor. 

4.4.2 Fördelar och nackdelar med elektronisk fakturering 

Bengt anser att ABB har en mycket bättre kontroll nu än med pappersfakturorna. En del i 

arbetet med elektroniska fakturor är kvalité och kvalitetshöjande åtgärder. Då 650 000 

fakturor är i omlopp i företaget och pappersfakturor har lättare att försvinna i och med 

försändelsen, elektroniska fakturor lämnar av sig någon form av avtryck någonstans och 

därför kan de lättare hittas. 

Systemet kan själv godkänna fakturor under premissen att fakturan överensstämmer med 

inköpet. När den elektroniska faktura inkommer till ABBs system delas de upp i olika 

affärsenheter och ett mail skickas ut av system till en ansvarige som ska attestera och fakturan 

skickas vidare för ett godkännande. Detta är en helt automatisk process om fakturorna är 

korrekt utformade av leverantören. 

 

Administrativa kostnaden för korrekta fakturor är cirka 10 kronor i form av systemens 

kostnad. I praktiken är dock genomsnittlig kostnad per faktura cirka 25 kronor högre pga att 

fakturorna inte är korrekta utan reskontran behöver jobba med fakturorna. Denna kostnad har 

blivit betydligt mindre med åren på grund av effektiviseringar och att ABB genomfört ett 

kvalitetsarbete för att fakturona ska ha korrekt information. 

När en leverantör/myndighet önskar att skicka fakturor elektroniskt till ABB görs det först på 

test i ett parallellt system, så att äktheten och att det fungerar kan verifieras. Allt för att 

systemet ska bli säkrare. 

ABBs strävan är att göra systemet smartare och låta IT-systemen kontrollera mer av 

fakturauppgifterna, istället för att personal på leverantörsreskontrat måste ta sig tid att 

kontrollera uppenbara fel. 

4.4.3 Lagförordning SFS 2006:1486 

Lagförordningen har inte påverkat några direkta affärsrelationer, utan den har snarare 

påverkat branschen indirekt.  Innan 2006 visste inte många om att elektronisk fakturering var 

ett alternativ till den vanliga pappersfakturan. När lagförordningen kom 2006 fick elektronisk 

fakturering en högre acceptans hos företagen.  

Förut var tyngdpunkten vid diskussionerna om företag och myndigheter skulle använda sig av 

elektronisk fakturering, vid diskussioner i dagsläget ligger fokus på att arbeta fram bra 

metoder för att kunna använda sig av elektronisk fakturering i organisationen så effektivt som 

möjligt. Dock tror inte Bengt på en lagförordning som säger att statliga myndigheter måste 
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hantera in- och utgående fakturor elektroniskt, att det inte blir effektivare på grund av det. I 

slutändan handlar det om effektivitet, inte att skicka elektroniska fakturor. 

I och med att lagförordning inte inneburit några större volymförändringar i den elektroniska 

faktureringen, så har inte några större kostnadsbesparingar gjorts. Däremot är målet att få in 

fler statliga myndigheter när vissa hinder har arbetats bort, exempelvis hur bilagor skall tas 

med i fakturan. Såväl ABB som leverantörerna tjänar på elektronisk fakturering, anser Bengt. 

Dock gäller det att kommer över ”puckeln”, då det är ganska stora initieringskostnader. 

Därför gäller det att ha visionen klar och tänka långsiktigt. 

4.5 NEA 
Nätverket för Elektroniska Affärer (kommer hädanefter kallas NEA) är en branschoberoende 

organisation som är pådrivande i frågor gällande infrastrukturen som ökar företags och 

organisationers konkurrenskraft genom e-affärer. 

Respondent från NEA är Peter Fredholm, han är enmanskonsultföretagare sedan 18 år och 

arbetar till 100 % med B2B-frågor som projektledare, utredare och rådgivare. 

4.5.1 Allmänt om elektronisk fakturering 

NEA är vad det låter, ett nätverk där medlemmarna kan diskutera, påverka och samordna 

denna typ av frågor. De arrangerar ett 10-tal seminarier, workshops och webbinarer per år. 

NEA tar också fram en del rapporter och vägledningar. Även en del inom juridiska frågor, 

t.ex. standardavtalet för e-kommunikation som är mycket använt samt inom kort även ett 

mallavtal för tredjepartstjänster. Peter tycker att alltför mycket fokus läggs på elektronisk 

fakturering inom statliga myndigheter och företag och försöker därför ändra deras attityder 

gentemot detta. Då fakturan bara är en del av en process, det finns ingen process som endast 

består av en faktura. Med den begränsningen missar företag och statliga myndigheter mycket 

vinster som är mer uppenbara då de ser till hela processen. Dock anser Peter att det är bättre 

att satsa på endast e-fakturor än att inte göra något alls. Att sprida det processorienterade 

synsättet är också en viktig fråga för NEA. 

Den elektroniska faktureringens utveckling har varit stor under de senaste åren.  Antalet 

företag och andelen e-handel och för den delen naturligtvis den elektroniska 

fakturahanteringen har ökat starkt. Den allmänna kunskapen och mognaden inom området har 

ökat. Samtidigt är det mycket stora variationer mellan olika företag och branscher. Vissa har 

kommit mycket långt, andra har knappt börjat. Offentliga sektorn ligger generellt efter även 

om det finns en del riktigt bra exempel bland kommunerna. 

NEA är inte med i utvecklandet av standarder. Det görs istället genom att internationella 

organisationer tar fram grundstandarder, framför allt UN/CEFACT. Sedan utvecklas 

branschstandarder som är baserade på de internationella standarderna. Exempel på det är 

SMSI. SMSI kan användas för bland annat inköp för produktion, av förnödenheter, av 

kontors- och förbrukningsmaterial, av tjänster som transporter och konsultuppdrag samt vid 

avtalsrelaterade fakturor inom el, tele och kort, så kallade periodiska fakturor. Bakom SMSI 

finns bygg, fordon och transportbranscherna. Sedan har myndigheterna tagit fram sin 

Svefaktura med ESV i spetsen. 
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Inom NEA samarbetar de flesta organisationer som är tunga inom e-handel B2B (inklusive 

elektronisk faktura). Det är näringslivsorganisationer, Sveriges Kommuner och landsting, 

ESV för att ta några exempel. Dessutom är de flesta aktörer som säljer produkter och tjänster 

för B2B-handel medlemmar i nätverket. Sammantaget gör det NEA till den naturliga platsen 

för samverkan i Sverige. Samarbete ser ut på följande vis att ett antal arbetsgrupper drivs, där 

aktuella frågor diskuteras och ett arbete för en samordning mellan branscher görs. Ett exempel 

på det som nyligen gjorts är former för hur bilagor till e-fakturor ska hanteras. I och med detta 

samarbete har organisationerna NEA varit i samarbete med lyckats rationalisera.  

4.5.2 Fördelar och Nackdelar med elektronisk fakturering samt lagförordning SFS 

2006:1486 

B2B-handel inklusive elektronisk faktura handlar om att förenkla och automatisera och då blir 

det mindre arbetsuppgifter kvar vilket naturligtvis påverkar organisationen som blir mer 

kostnadseffektiv. Peters synpunkter på lagförordningen 2006:1486 är blandade. Peter är inte 

helt insatt i formuleringen av lagförordningen 2006:1486. Han anser dock att det inte sparar 

pengar att företag och myndigheter har möjlighet att ta emot elektroniska fakturor, det är först 

när de tar emot fakturan elektroniskt som pengar sparas. Många myndigheter kan ta emot men 

satsar inte på att få upp volymerna. De verkar heller inte arbeta med målsättningar, ett sätt att 

effektivisera verksamheten. Sedan finns det många olika standarder för den elektroniska 

fakturan som används i näringslivet och anledningen är att processerna ser olika ut i olika 

branscher och sammanhang. Staten borde sett till att stödja det som är etablerat istället för att 

hitta på en egen standard (Svefaktura) och tvinga den på företagen. Peter menar även att 

staten borde satsa mer på e-handel och inte bara elektronisk fakturering. Peter menar att för 

näringslivet är det en begränsad besparing att skicka fakturor elektroniskt, däremot anser 

många att man har mycket att spara på att få order elektroniskt enligt Peter.   

 

Peter är kritiskt till att en del myndigheter inte är tillräckligt kunniga i sitt upphandlande av 

systemen som gör det möjligt att hantera in- och utgående fakturor elektroniskt. Då en del 

myndigheter gör samarbeten med operatörer på marknaden som skrämmer upp 

myndigheternas leverantörer och tvingar dem in i dåliga lösningar.    

 

Peter talar om att vissa företag har fått betala flera tusen kronor för att kunna skicka en 

handfull elektroniska fakturor till en statlig kund. Dessa fakturor som tidigare kostade 

företaget ca 50 kronor i form av porto-avgifter. 
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 5. Analys 

I analyskapitlet görs en tolkning av det empiriska material kopplat till frågeställningen och 

referensramen. Materialet behandlas utifrån undersökningens problemdiskussion och 

problemformulering. Vi har valt att strukturera analysen utifrån vår frågeguide. 

5.1 Allmänt om elektronisk fakturering 

Både Mälardalens högskola och Skatteverket genomförde en omorganisering i deras 

organisation och i samband med omorganiseringen infördes möjligheten att hantera 

elektroniska fakturor. Omorganisering som skedde på Mälardalens högskola där både 

arbetsprocesser och strategier förändrades kan jämföras med statskontorets syn på den 

elektroniska faktureringen i statliga myndigheter. Där det behövs förändringar och ett 

kontinuerligt arbete med att förbättra personalen och organisationens inställning 

(Statskontoret, 2004). Förändringar krävs för att den elektroniska fakturan ska få genomslag 

och bli accepterad som ett nytt sätt att styra verksamheten. När Skatteverkets implementerade 

elektronisk faktura var många negativt inställda men har nu ändrat åsikt då de ser nyttan med 

systemet.  

Landsting, kommuner och statliga myndigheter är i en utvecklingsfas där en rad olika 

serviceåtaganden ska riktas till fler företag och privatpersoner.  Dock har webb- och andra 

elektroniska tjänsters utveckling bara börjat i Sverige jämförande med de behov som faktiskt 

finns.  En anledning till detta är att kraven för att få möjlighet att skicka och ta emot fakturor 

från statliga myndigheter är stora för företagen. En annan orsak till att utveckling går så pass 

långsamt är beroende på säkerhetsaspekten (Fredholm, P, 2006, ss. 31-33) Peter Fredholm 

anser att det finns undantag och stora variationer mellan den offentliga sektorn, företag och 

branscher. Offentliga sektorn ligger generellt efter även om det finns en del riktigt bra 

exempel bland kommunerna. Även många av de privata företagen är i en utvecklingsfas av sin 

e-handel. De fyra respondenterna har alla haft liknande utveckling i sin fakturahantering. De 

två statliga respondenter blev tvungna att införa möjligheten att kunna hantera in- och 

utgående fakturor elektroniskt senast år 2008. Detta beroende på att lagförordningen SFS 

2006:1486 krävde detta. De statliga respondenterna har haft en tät dialog med såväl ESV som 

SFTI. I implementeringsfasen sammanträddes möten med parterna veckovis. ESV och SFTI 

har haft stark påverkan på hur de statliga respondenters system är konstruerade. 

De två privata företagsrespondenterna kom beslutet att införa elektroniskt fakturering från en 

högre instans inom företagen. I Mälarenergi kom beslutet tack vare att statliga myndigheter 

uppmanade dem till att skicka fakturor elektroniskt.  

ABB har varit den mest framstående och är långt fram i utvecklandet av olika metoder att 

mottaga fakturor elektroniskt, mycket beroende på den stora fakturavolymen som inkommit 

till organisationen. Alla respondenter försöker att frångå pappersfakturan, vissa har kommit 

längre än andra. ABB är ett av de företag som kommit längst med sin elektroniska 

faktureringshantering, då de arbetat med elektroniska fakturor i över 10 år. Samt hela tiden 

försökt att utveckla systemet till det genom, senast 2006 via ELIAS-projektet där målet var att 

få fler leverantörer att skicka fakturor elektroniskt. ABB mottar ungefär 60 % av sin totala 

fakturavolym elektroniskt, dock har inte ABB så bra korrelation med den offentliga sektorn, 
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endast cirka 3000 fakturor tas emot från statliga myndigheter och av dem står de elektroniska 

fakturorna för cirka 50 % av volymen. ABB ansåg det problematiskt att mottaga fakturor från 

den offentliga sektorn beroende på bland annat bilage-bekymmer. De statliga myndigheterna 

är nämligen tvungna att bifoga en bilaga där diverse föreskrifter står och det har de inte hittat 

något bra sätt att bifoga på. Mälarenergi har två kunder som är anslutna till elektronisk faktura 

i dagsläget. Västerås kommun samt Mimer som är ett bostadsbolag i Västerås, båda har 

Mälarenergi anpassat ett system för. Susanne anser att kommuner eller landsting har kommit 

speciellt långt i hanteringen av elektroniska fakturor. Då Mälarenergi endast har två stycken 

statliga myndigheter som leverantörer, blir det svårt att se några tydliga effekter. Samt att 

Mälarenergi endast har haft möjligheten att skicka och ta emot e-fakturor sedan 3-4 månader 

tillbaka då systemet infördes. Dock så märker de att kommuner och landsting är på god väg 

att hantera elektroniska fakturor då det finns goda utvecklingsmöjligheter men  påpekar också 

att förändringen går långsamt.  

MDH införde elektronisk fakturering i samband med omorganisationen under år 2007 och de 

har kommit långt i sitt arbete. MDH har idag ca 15-20 leverantörer som står för 80 % procent 

av alla fakturor, av dessa fakturerar flertalet elektroniskt. Skatteverket har idag cirka 50 % 

leverantörer som skickar fakturor elektroniskt och ca 50 % pappersfaktura, vilket indikerar att 

de är på god väg med den elektroniska faktureringen, även fast det är en bit kvar.  Överlag så 

har alla respondenter effektiviserats flödet av fakturor, vilket leder till en snabbare hantering 

administrativt (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2005). 

 

Tabell 5.1  Fakturans utveckling i organisationerna (Egenarbetad) 

 

NEA anser dock att det inte sparar pengar att företag och myndigheter har möjlighet att ta 

emot en elektronisk faktura, utan det är först när de tar emot fakturan elektroniskt som pengar 

sparas. (Fredholm, P, 2006) Mälarenergi har implementerat systemet och har möjlighet att 

skicka och ta emot elektroniska fakturor men arbetar inte aktivt med att få upp volymerna.  De 

satsar inte på att få upp volymerna av flera skäl, dels för att inte tillräckligt många av deras 

kunder har möjlighet att skicka e-fakturor men även på grund av att det är kostsamt att få fler 

leverantörer redo att skicka fakturor elektroniskt. ABB startade ett projekt 2006 där målet var 

att få leverantörerna att skicka fakturor elektroniskt. ABB skickade brev till deras 3000 största 

leverantörer och uppmanade dem att skicka fakturor på elektronisk väg. De väntade på en 

anstormning av leverantörer men den uteblev. Projektet inleddes med en dialog med de 
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leverantörer som skickar störst volym av fakturor och även en intern dialog med inköpare och 

inköpsorganisationer där ABB förklarade varför de ansåg att de skulle börja med elektronisk 

fakturering. ABB:s försök att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor har inte 

fungerat som de hoppats. Såväl MDH som Skatteverket arbetar även de aktivt med att få fler 

leverantörer att ansluta till den elektroniska hanteringen av fakturor.  

 

5.2 Fördelar och nackdelar med elektronisk fakturering 

Det aktiva arbetet att försöka få leverantörer att hantera fakturor elektroniskt kan jämföras 

med de ramavtal som ESV upphandlade under 2005 inom ramen för den statliga 

inköpssamordningen. (Ekonomistyrningsverket, 2005) Där det pågår ett kontinuerligt arbete 

med att ansluta fler leverantörer till den elektroniska faktureringen, dock är det kostsamt att 

ansluta fler till det elektroniska fakturahanteringssystemet. Mälarenergi arbetar dock inte lika 

aktivt som de andra respondenterna då deras statliga kunder är få.  Samtliga respondenter har 

även framhävt att det kommer ta lång tid innan satsningen kommer återbetala sig, den 

kostnaden som de betalar för att ansluta fler leverantörer. Det gäller likväl lagförordningen 

SFS 2006:1 486 som inte har påverkat ABB eller Mälarenergi mycket då deras statliga kunder 

är få och utgör en liten del av den totala fakturavolymen. ABB skickar exempelvis cirka 

650 000 fakturor årligen men endast 3000 av dessa är från statliga myndigheter. Att inte fler 

av den totala fakturavolymen utgörs av statliga myndigheter beror givetvis på vilken bransch 

företaget ingår i.  

Lagförordningen SFS 2006:1 486 har påverkat direkt såväl som indirekt både myndigheter 

och företag att effektivisera hanteringen av elektroniska fakturor men i olika stor omfattning. 

Genom att införa system för att kunna hantera elektroniska fakturor tror både myndigheterna 

och företagen att kontrollen över fakturorna och administrationen blir mer effektivt. Företagen 

och myndigheterna trodde innan beslutet att elektroniska fakturor skulle förbättra det interna 

arbetet och den interna kontrollen och därmed minska den administrativa belastning som 

pappersfakturor innebar.  

För de företag och branschorganisationer som varit respondenter i studien har inte 

förordningen haft alltför stor påverkan direkt, då de själva väljer ifall de vill agera i form av 

pappersfakturor eller via elektroniska fakturor.  Våra företags- och 

branschorganisationersrespondenter har valt att inte interagera med de statliga myndigheterna 

med elektroniska fakturor i alltför stor omfattning på grund av en mängd olika skäl. Den 

skillnad de har sett att är de har påverkats indirekt, då arbetet med införandet av elektroniska 

fakturor i olika organisationer gått långsamt. Dock har införandet av lagförordningen 2006:1 

486 så har individers, företags samt myndigheters acceptans gentemot elektroniska fakturor 

ökat. Det beror på att många har börjat insett dess fördelar. I och med initieringskostnaden 

gäller det för såväl företag som myndigheter att ha visionen klar och tänka långsiktigt.  
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Genom att använda sig av ny teknik underlättas hanteringen av den dagliga verksamheten i 

organisationerna. Men organisationerna kan även utnyttja teknologin som en 

konkurrensfördel då den förenklar det dagliga arbetet gentemot andra organisationer som inte 

använder sig utav elektronisk fakturering. (Schekkerman, 2008, s. 15) 

Detta har respondenterna insett och har väldigt omfattande system som bidrar till den dagliga 

verksamheten. För att inte hamna efter sina konkurrenter samt att kunna effektivisera 

verksamheten gäller det att utnyttja den befintliga teknologi som finns. När den befintliga 

teknologin utnyttjas, så ger det ett incitament till systemutvecklare att förbättra systemen 

ytterligare och på så vis vinner användarna av systemet ytterligare konkurrensfördelar. 

Genom att använda den nya tekniken har företagen, branschorganisationerna och de statliga 

myndigheterna bättre kontroll på sin verksamhet. Då systemen underlättar den dagliga 

verksamheten mycket. Bland annat kan fakturorna struktureras upp efter användarens 

önskemål och alla fakturor finns inlagda i systemet och är därför svårare att förbise. 

I dagens samhälle är det viktigt att individer, företag och statliga myndigheter tillfredställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina 

behov, att alla är delaktiga till den hållbara utvecklingen. I och med att respondenterna 

använder sig av elektronisk fakturering, så har de inte bara effektiviserat sin egen verksamhet 

utan även gjort den mer miljövänlig. I dagens samhälle där alla organisationer har liknande 

försäljningsknep, så gäller det att märka ut sig på något vis. MDH har därför försökt att märka 

ut sig som den miljövänliga skolan genom sin miljöcertifiering ISO 14001. Även de andra 

organisationerna har försökt att vinna konkurrensfördelar genom att framställa organisationen 

som mer hållbar i sin utveckling.  

Vilket påvisas då allt fler företag har idag gått från den traditionella fakturahanteringen med 

papper för att effektivisera den egna verksamheten samt minska kostnader och påverkan på 

miljön av flera olika skäl, bland annat de marknadsmässiga samt konkurrensmässiga skälen 

(Fredholm, P, 2006, s. 20). 

Då statliga myndigheter i princip måste påbörja arbetet med att kunna hantera fakturor 

elektroniskt. Mälardalens Högskola samt Skatteverket var mycket tidiga i sin implementering 

av den nya tekniken, vilket berodde på den omorganisering som gjordes i bägge 

organisationerna under mitten av 2000-talet. De två myndigheterna ville vara tidiga med ett 

mer inarbetat system som hade möjligheten att hantera fakturor elektroniskt. Beslutet om 

införandet kom från organisationens högre instanser. När myndigheterna implementerade den 

nya tekniken var deras strävan att tidigt uppnå effektiviseringsvinster, ha bättre kontroll på 

verksamheten samt att utöka förvaltningens serviceåtaganden gentemot övriga intressenter, 

något som även Fredholm talar om som är några av fördelarna med elektronisk fakturering. 

(Fredholm, P, 2006, s. 62) 

 I den pilotstudie som Ekonomistyrningsverket gjorde så kunde 3,9 miljarder sparas in under 

åren 2006-2012 ifall användningen av elektronisk fakturering skulle implementeras i statliga 

myndigheter och dess verksamheter. (Bankföreningen) Besparingspotential finns inom många 

affärsaspekter såsom direkta kostnader (papper, porto), miljö (minskad pappersförbrukning) 

och arbetstid (utskrift, kuvertering, arkivering) (Fredholm, P, 2006, s. 28). Under arbetets 
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gång har undersökningar över ifall några nya beräkningar gjorts över eventuella besparingar. 

Dock verkar inga nya beräkningar gjorts på de större myndigheterna.  Respondenterna i 

arbetet har sett effektiviseringsvinster i och med införandet av elektroniska fakturor, med 

Skatteverket i spetsen. Skatteverket gjorde en mätning att innan införandet arbetade cirka 136 

årsarbetskrafter med bland annat lön och leverantörsreskontra och redan efter ett år utfördes 

motsvarande arbete av 54 årsarbetskrafter. Sedan de införde elektronisk fakturering har de 

minskat volymen årsarbetskraft på leverantörsreskontra med 1.1 årsarbetskraft genom en 

redan trång organisation. I större organisationer är det enklare att se vilka effekter 

lagförordningen fått. Den minskade arbetsstyrkan berodde på minskat antalet kontroller men 

även effektivare administration.  

ABB betalar cirka 5 kronor för mottagandet av en elektronisk faktura i jämförelse med 10 

kronor för pappersfaktura. Vilket verkar vara ett bra jämförelsemått på de besparingar som 

kan göra med elektronisk fakturering. Mälarenergi kunde inte riktigt säga någon konkret 

besparing, då de införde systemet för tre månader sen och MDH ansågs sig göra en besparing 

på ungefär hälften med hjälp av den elektroniska fakturahanteringen. Samtliga respondenter 

tror att det kommer ta lång tid innan kostnaden för systemet kommer betala sig. Men det finns 

en förhoppning om att fler företag och myndigheter inser vikten av att hantera fakturor 

elektroniskt. Skatteverket hade exempelvis 1000 e-fakturor under hela det första halvåret 

2008, men redan under den första månaden i januari 2009 hade de cirka 4000 e-fakturor. När 

resurser tillfördes projektet gav det resultat och beräkningen talar sitt tydliga språk. Både 

företagen som myndigheterna har insett fördelarna med elektronisk fakturering som är många 

och betydande. 

En nackdel med den elektroniska faktureringen som många respondenter reagerat på är den 

fula layouten. Förut kunde företag marknadsföra sig själva via loggan och andra 

reklambroschyrer, men den möjligheten finns inte längre. Nu står endast 

kund/leverantörsnamn, belopp och de nödvändigaste funktionerna kvar. Vilket leder till att 

marknadsföringskanalen som går förlorad måste kompenseras på annat sätt och ytterligare 

kostnader tillkommer (Fredholm, P, 2002, s. 71) 

5.3 Lagförordning SFS 2006:1486 

Lagförordningen SFS 2006:1 486 har i stor utsträckning påverkat myndigheternas sätt att 

arbeta. Företagen har inte haft samma statliga påtryckningar som myndigheterna och 

lagförordningen SFS 2006:1 486 har inte fått önskad effekt. Inte förrän Mälarenergi i 

samband med diskussioner med kommuner och landsting om att få dessa som kunder insett 

vikten av att hantera elektroniska fakturor. Mälarenergi hade som krav att kunna hantera 

elektroniska fakturor om de ens skulle vara tänkta som kunder för kommuner och landsting. 

Mälarenergi har endast haft möjligheten att skicka och ta emot elektroniska fakturor till 

statliga myndigheter sedan 3-4 månader tillbaka, och i dagsläget har de endast två kunder som 

skickar elektroniska fakturor. Susanne på Mälarenergi poängterar att de inte hade infört 

elektronisk faktura om inte kommunerna hade uppmanat dem, och det får räknas som att 

lagförordningen SFS 2006:1 486 inte haft så stor inverkan på Mälarenergis metoder att 

fakturera statliga kunder. Varken Mälarenergi eller ABB har särskilt många statliga 
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myndigheter som leverantör och interagerar därför inte speciellt mycket med statliga 

myndigheter. MDH införde elektronisk fakturering i samband med omorganiseringen 2007 

och där har lagförordningen SFS 2006:1 486 påverkat den elektroniska faktureringen hos 

MDH. I dagsläget har MDH cirka 15-20 leverantörer som står för 80 % av alla deras fakturor 

och av dessa är 20 % -25 % statliga fakturor. Det får värderas som att MDH:s implementering 

av elektroniska fakturor har effektiviserat arbetet.  Stefan på MDH anser att Danmarks modell 

om att alla fakturor måste hanteras elektroniskt är ett bättre sätt för att få fler myndigheter på 

samma led. Men trots det har cirka 99 % av alla statliga myndigheter implementerat 

elektronisk fakturering, så lagförordningen SFS 2006:1 486 har varit lyckosam. Det har blivit 

enklare för MDH att kontrollera vilka företag och myndigheter som skickat fakturan nu och 

det underlättar även arbetet med att spåra upp fakturor som är i systemet.  

För Skatteverket var Danmarks modell intressant till en början, men vid närmare eftertanke är 

det kostsamt för mindre företag och myndigheter om de tvingas genomföra elektroniskt 

faktura. I ett längre perspektiv blir det besparingar, dock kan det dröja längre för vissa företag 

beroende på dess fakturavolym. För Skatteverket var implementeringen ett långt och krävande 

arbete med höga initiala kostnader, men det var nödvändigt för att effektivisera 

organisationen. 

Implementeringen av elektronisk fakturering hos de statliga myndigheterna är det första av tre 

steg för att möjliggöra effektivisering av inköpsprocesser, de andra två stegen innefattar 

effektivisering av beställnings- och upphandlingsprocesserna.  (Ekonomistyrningsverket, 

2005)  

Myndigheterna som intervjuats har planer på att effektivisera inköp och 

upphandlingsprocesserna. Skatteverket har kontakt med Ekonomistyrningsverket angående 

införandet av e-handel där en effektivisering av inköpsprocesser kommer träda i kraft hos dem 

2012-2013. Systemet kommer att ha likvärdig struktur som den elektroniska fakturan för att 

kunna kombinera systemen. Det kommer i sin tur innebära att myndigheter handlar med 

varandra elektroniskt.  

De myndigheter som implementerat elektronisk fakturering är det en naturlig övergång till att 

även få andra processer att interagera elektroniskt.  Men det finns även incitament för 

företagen att effektivisera inköpsprocesser och andra processer, då det finns mycket tid och 

resurser som kan sparas. Peter på NEA:s har blandade synpunkter på lagförordningens SFS 

2006:1 486 effekter. Han poängterar att det inte sparar pengar att företag och myndigheter har 

möjlighet att ta emot elektroniska fakturor, utan besparingar sker först när de tar emot den 

fakturan elektroniskt. Peter anser även att myndigheter inte är tillräckligt kunniga vid 

upphandlingar av systemen som gör det möjligt att hantera in- och utgående fakturor 

elektroniskt.  
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För ABB har lagförordningen 2006:1 486 inte påverkat några direkta affärsrelationer utan den 

har påverkat branschen indirekt. Den elektroniska fakturan fick högre acceptans hos 

företagen. Bengt på ABB tror inte att myndigheter blir effektivare om de måste hantera in- 

och utgående fakturor som Danmarks modell, utan det handlar om att effektivisera och inte att 

skicka elektroniska fakturor. Då lagförordningen 2006:1 486 inte heller inneburit några större 

volymförändringar till statliga myndigheter, så har inte några större kostnadsbesparingar 

gjorts. Bengt på ABB anser dock att det blir förbättringar om fler företag skickar elektroniskt. 

På sikt får kunden fakturan snabbare, och det administrativa arbetet effektiviseras.  

Mälarenergi har endast haft möjligheten att skicka och ta emot elektroniska fakturor till 

statliga myndigheter sedan 3-4 månader tillbaka, och i dagsläget har de endast två kunder som 

skickar elektroniska fakturor. Susanne på Mälarenergi poängterar att de inte hade infört 

elektronisk faktura om inte kommunerna hade uppmanat dem, och det får räknas som att 

lagförordningen SFS 2006:1 486 inte haft så stor inverkan på Mälarenergis metoder att 

fakturera statliga kunder.   
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6. Slutsats 

I slutsatskapitlet presenteras undersökningens resultat. Kapitlet inleds först med vilka effekter som den 

elektroniska fakturan fått på företag och statliga myndigheters. Därefter redogörs även om en 

tvingande lagformulering av SFS2006:1486 skulle effektivisera företags och statliga myndigheters 

arbetssätt. Slutligen redogörs det för vad och vilka som kan påverka de undersökta företagen och 

statliga myndigheternas implementering av elektronisk fakturering.  

6.1 Slutsatser 
 

 Vilka effekter har lagförordningen SFS 2006:1 486 om att statliga myndigheter ska 

kunna hantera fakturor elektroniskt fått hos företag och statliga myndigheter? 

Lagförordningen SFS 2006:1486 har i stor utsträckning påverkat de statliga myndigheternas 

sätt att arbeta, dock har företagen inte påverkats i samma utsträckning. Varför företagen inte 

påverkats i lika stor utsträckning är beroende på den formulering av lagförordningen 

2006:1486 som gjorts. Lagförordningen SFS 2006:1486 har framförallt lett till ökad 

effektivitet och därmed kostnadsreduceringar hos de statliga myndigheterna. Den elektroniska 

fakturahanteringen har av allt att döma många fördelar. Den största nyttan för 

organisationerna som hanterar fakturor elektroniskt är att den i genomsnitt kostar hälften så 

mycket som en traditionell pappersfaktura att ställa ut. Besparingspotentialen står i korrelation 

till fakturavolymen, då investeringskostnaden är förknippad med införande av elektronisk 

fakturering. Därför gäller det för företag och statliga myndigheter att tänka långsiktigt och ha 

målet klart, bara kostnaden för systemens underhåll är lägre än kostnaden för 

pappersfakturorna, så är elektronisk fakturan mer fördelaktig än den vanliga pappersfakturan. 

I och med att systemen bara visar det väsentliga i fakturan, så kan användaren av systemet 

anse layouten som tråkig och organisationerna missar en marknadsföringskanal, vilket måste 

kompenseras på annat sätt. Detta leder till ytterligare kostnader för organisationerna i form av 

andra marknadsföringsåtgärder. En orsak till att så pass få företag anammar lagförordningen 

SFS 2006:1486 är beroende på höga krav på företagen för att få hantera in- och utgående 

fakturor elektroniskt till statliga myndigheter. Samt att säkerhetskraven är stora, vilket leder 

till att effekter av lagförordningen SFS 2006:1486 inte blivit alltför stora.  

 

Besparingspotentialen har grundlagts via den nya tekniken som utvecklats fram. Systemen 

som införts har underlättat den dagliga verksamheten. Bland annat kan fakturorna struktureras 

upp efter användarens önskemål och alla fakturor finns inlagda i systemet och är därför 

svårare att förbise. Detta för att ha bättre kontroll på verksamheten samt att utöka 

förvaltningens serviceåtaganden gentemot övriga intressenter i enlighet med de 24 

timmarstjänster som införts. Besparingarna kan beräknas på fler sätt än monetärt, bland annat 

miljömässigt i form av bland annat pappersförbrukning. Den hållbara utvecklingen har ökat i 

och med införandet av den elektroniska fakturan, vilket är positivt för såväl organisationen 

som dess intressenter.  
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Dock har inga organisatoriska förändringar skett i och med införandet av förordningen. De 

organisatoriska förändringar som skett är omorganiseringar beroende på andra faktorer. Vilket 

medfört att myndigheterna infört elektronisk fakturahantering för att ytterligare öka 

effektiviteten i organisationen.  

 

 Skulle en tvingande lagformulering i lagförordningen SFS 2006:1 486 effektivisera 

företags och statliga myndigheters arbetssätt? 

Som lagförordningen SFS 2006:1 486 är formulerad idag har den påverkat företag och 

myndigheter i olika stor omfattning. I undersökningen har det framgått att den nuvarande 

lagförordningen varit tillräcklig för att för att 99 % av de statliga myndigheterna kunde skicka 

elektroniska fakturor och 98 % kunde ta emot den till utsatt tid i juli 2008. Det råder dock 

skilda åsikter hos respondenterna om en tvingande lagförordning skulle fungera bättre än den 

nuvarande. Det har bland annat framkommit att en tvingande modell skulle vara ett 

effektivare sätt att införa elektroniskt faktura, medan andra är mer kritiska till en tvingande 

lagförordning då mindre företag och myndigheter drabbas om de inte är tillräckligt 

kapitalstarka. För företagen har lagförordningen SFS 2006:1 486 inte påverkat några direkta 

affärsrelationer eller den totala fakturavolymen, vilket motiveras av att de inte har speciellt 

många statliga myndigheter som kunder.  

Företagen och de statliga myndigheterna i undersökningen är dock tillfredställda med hur de 

nya systemen fungerar och ångrar inte att de implementerade systemet, trots att kostnaden för 

att implementera systemet kommer ta lång tid innan det återbetalar sig.  Följden blir då att en 

tvingande lagförordning kan få konsekvenser för de företag och myndigheter som inte har 

möjlighet att skicka och ta emot elektronisk faktura idag. Vilket bekräftas från olika håll då 

exempelvis Mälarenergi inte hade infört elektronisk faktura om inte kommunerna hade 

uppmanat dem till det, vilket i förlängningen blev mycket kostsamt. 

 Vad och vilka kan påverka företag och myndigheters val att implementera och 

använda fakturor elektroniskt?  

Varför de statliga myndigheterna implementerade och använder fakturor elektroniskt är på 

grund av lagförordningen SFS 2006:1 486 som är tvingande för statliga myndigheter. Detta 

beroende på att vill ett företag skicka eller ta emot fakturor från en statlig myndighet måste 

myndigheten erbjuda den möjligheten. ESV och SFTI är den offentliga sektorns spjutspets 

inom e-handelsområdet och därför haft stor påverkan på hur de statliga myndigheternas 

systems utformning samt myndigheternas dagliga arbetssätt. Eftersom de privata företagen 

enbart indirekt har blivit påverkade av lagförordningen SFS 2006:1 486, så har inte den 

påverkat företagen i lika stor utsträckning. Men i och med att lagförordningen trädde i kraft 

har elektroniskt fakturering fått en större acceptans på såväl individ- som organisationsnivå. 

Förut var tyngdpunkten vid diskussionerna om företag och myndigheter skulle använda sig av 

elektronisk fakturering. Diskussionerna i dagsläget ligger fokus på att arbeta fram bra metoder 

för att kunna använda sig av elektronisk fakturering i organisationen så effektivt som möjligt. 
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En viktig del i införandet av systemet är att de anställda känner att införandet av ett nytt 

system leder till det bättre. Ifall individerna i organisationen inte är positivt inställda till 

implementeringen, kan det leda till att implementeringen inte blir lika slagkraftig, vilket i sin 

tur leder till att systemet inte blir bra utvecklat.  

I de privata företagen har inte branschorganisationer så stor påverkan till företagen val att 

implementera och använda fakturor elektroniskt. Dock påverkar branschorganisationer 

företagen indirekt genom att informera om elektronisk fakturering och därigenom förändra 

såväl individers som organisationers inställning gentemot den. Det finns interaktion företag 

och branschorganisationer som främjar en utveckling av e-handel i en mindre omfattning. 

NEA är med och utvecklar standarder och tillämpningar till den elektroniska faktureringen, 

vilket i sin tur leder till att företagen inte behöver utveckla nya metoder till sina system utan 

kan förlita sig på de standarder och tillämpningar som redan finns tillgängliga och därmed 

inte behöver investera lika mycket i utveckling av sina system. Beslut att implementera och 

använda fakturor elektroniskt i företag kommer oftast från en högre instans. Där en bättre 

översikt över organisationen kan göras och därmed strukturera upp det dagliga arbetet mer 

effektivt. 
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7. Slutdiskussion 
I diskussionskapitlet redogörs det för egna reflektioner rörande undersökningens analys och 

slutsatser. Slutligen ges förslag till framtida undersökning inom elektronisk fakturahantering. 

7.1 Slutdiskussioner 
Undersökningen har visat att införandet av elektronisk fakturahantering i statliga myndigheter 

har påverkat statliga myndigheter mer än företag.  Företagen i undersökningen har inte 

speciellt många statliga myndigheter som kunder och det är den främsta anledningen till att 

företagen inte påverkats i samma utsträckning. Syftet med lagförordningen SFS 2006:1 486 

var att uppnå effektiviseringsvinster så att alla individer och företag på ett smidigt sätt ska 

kunna utföra sina rättigheter och skyldigheter gentemot staten. För att uppnå 

effektivitetsvinster har det varit nödvändigt för företagen och främst statliga myndigheter att 

införa ett elektroniskt system, vilket har varit både kostsamt och resurskrävande. Det här kan 

vara faktorer som gör att företag tvekar på att införa elektronisk faktura. Undersökningen kan 

vidare besvara att företag och statliga myndigheter har blivit effektivare med elektronisk 

faktura, men poängterar att det kommer ta tid innan systemet blir lönsamt. Det behövs en 

ökad upplysning om elektronisk faktura och dess effektivitetsvinster till företag, vilket skulle 

resultera i att företag och statliga myndigheter kan samarbeta på ett bättre sätt.  

 

Undersökningen har särskiljt både för- och nackdelar mot den nuvarande formuleringen i 

lagförordningen. Det har bland annat framkommit att en tvingande modell skulle vara ett 

effektivare sätt att införa elektroniskt faktura, medan andra åsikter är mer kritiska till en 

tvingande lagförordning då mindre företag och myndigheter drabbas om de inte är tillräckligt 

kapitalstarka. 

 

Undersökningen har påvisat vad och vilka som kan påverka företag och myndigheters val att 

implementera och använda fakturor elektroniskt. En grundpelare till att myndigheter infört 

elektronisk fakturahantering är lagförordningen SFS 2006:1486, beroende på att 

myndigheterna måste kunna erbjuda den tjänsten ifall företagen efterfrågar det. 

Lagförordningen har även påverkat de privata företagen, dock indirekt. Sedan 

lagförordningen trädde i kraft har elektroniskt fakturering fått en större acceptans på såväl 

individ- som organisationsnivå hos företagen. Beslut att implementera och använda fakturor 

elektroniskt i företag kommer oftast från en högre instans. Där en bättre översikt över 

organisationen kan göras och därmed strukturera upp det dagliga arbetet mer effektivt. 

7.2 Förslag till vidare studier 
Ett ämne vi stött på under studiens gång, när det gäller förändringar i organisationer är 

motstånd. Ett förslag till fortsatta studier är att undersöka hur införandet av den elektroniska 

fakturan påverkats av motstånd inom organisationen. 

 

 

 

 



40 
 

Källförteckning 
Affärsvärlden. (2000). Affärsvärlden. Hämtat från Elektroniska fakturor - Tjänsten som glömdes bort: 

http://www.affarsvarlden.se den 30 03 2010 

Andrén, N., Eriksson, T., & Hansson, S. (2005). Finansiering. Korotan Ljubljana: Liber AB. 

Bankföreningen. (u.d.). Hämtat från Om bankföreningen: http://www.bankforeningen.se den 02 03 

2010 

Björklund, M., & Paulsson, U. (2003). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Pozkal, 

Polen: Studentlitteratur. 

Ekonomistyrningsverket. (u.d.). Hämtat från Om ekonomistyrningsverket: http://www.esv.se den 02 

03 2010 

Ekonomistyrningsverket. (2005). Förstudie om e-fakturering för statliga myndigheter. Stockholm: 

Ekonomistyrningsverket. 

FAR SRS. (2008). FAR SRS Samlingsvolym. Stockholm: FAR SRS Förlag. 

Fredholm, P. (2002). Elektroniska affärer. Lund: Studentlitteratur. 

Fredholm, P. (2006). Elektroniska affärer, status och trender 2006. Lund: Studentlitteratur. 

Fredholm, P. (den 20 04 2010). Enmanskonsultsföretagare. (T. Bergenmo, & C.-H. Önnerberg, 

Intervjuare) 

Förordning om myndigheternas bokföring, 2006:1486 (2006). 

Hallkvist, T. (den 03 05 2010). Enhetschef redovisning och skatt. (T. Bergenmo, & C.-H. Önnerberg, 

Intervjuare) 

Hedlund, S., & Ilebro, P. (den 09 05 2010). Enhetschef ekonomi debitering och krav; 

Applikationsansvarig på IT-avdelningen. (T. Bergenmo, & C.-H. Önnerberg, Intervjuare) 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Lund: Studentlitteratur. 

Kommerskollegium. (u.d.). Om Kommerskollegium. Hämtat från 

http://www.kommers.se/templates/Standard____4.aspx den 21 04 2010 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

Kylén, J.-A. (1994). Fråga rätt. Stockholm: Kyléns förlag AB. 

Moberg, Å., Borggren, C., Finnveden, G., & Tyskeng, S. (2008). Effects of a total change from paper 

invoicing to electronic invoicing in Sweden. A screening life cycle assessment focusing on greenhouse 

gas emissions and cumulative energy demand. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan Centre for 

Sustainable Communications. 



41 
 

Nätverket för elektroniska affärer. (u.d.). Hämtat från Om e-affärer: http://www.nea.nu den 02 03 

2010 

Regeringen. (u.d.). Hämtat från Frågor och svar: http://www.regeringen.se/sb/d/4451 den 20 04 

2010 

Regeringskansliet. (den 15 08 2008). Hämtat från Pressmeddelande finansdepartementet: 

http://www.regeringen.se/sb/d/10043/a/109396 den 04 05 2010 

Rönnlund, S., & Modigh, K. (den 26 04 2010). Redovisningschef; Systemansvarig för ekonomi och 

fakturasystem. (T. Bergenmo, & C.-H. Önnerberg, Intervjuare) 

Schekkerman, J. (2008). Enterprise architecture good practices guide - How to managa the enterprise 

architechture practice. Trafford: Trafford Publishing. 

Software, V., & Bankgirocentralen. (2005). Allting du velat veta om elektroniska fakturor. Stockholm: 

Visma Software. 

Statskontoret. (2004). Att främja offentlig elektronisk handel. Solna: Statskontoret. 

Sturmark, C., & Brandén, U. (2001). Digital kommunikation i nätverksamhället. Stockholm: Svenska 

förlaget. 

Swedish Standards institute, S. (u.d.). Hämtat från Swedish standards institute, SIS: 

http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21&menuItemID=9204 den 21 04 2010 

Svefaktura. (u.d.). Hämtat från SFTI-Single Face To Industry: http://www.svefaktura.se den 02 03 

2010 

Toppledarforum. (1997). Fördelar med elektronisk handel - En orientering för beslutsfattarna. 

Statskontoret . 

United Nations, g. a. (1987). Report of the world commision on enviroment and developement; Our 

common future. New York: United Nation. 

Verva. (u.d.). Hämtat från Om Verva: http://verva.24-

timmarswebben.se/master.html?http://verva.24-timmarswebben.se/ den 30 03 2010 

 



i 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor Företag 
 

 Berätta kort om dig själv och den position du har på företaget? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med dessa frågor? 

 

 Hur länge har ni skött hanteringen av fakturor elektroniskt? 

 Varför införde ni elektronisk fakturering? 

 Hur många arbetar med in- och utgående fakturor i er organisation?  

 

 Har faktureringen till statliga myndigheter förändrats hos er sedan lagförordningen 

trädde i kraft, om Ja, vad har förändrats? 

o Har det skett organisationsförändringar innan/efter införandet? Vad rent 

konkret? 

o Vem/vilka påverkade ert beslut att hantera fakturor elektroniskt? Fanns det 

något som talade emot ett införande av elektroniska fakturor? 

o Vilket system används vid in- och utgående fakturering till statliga 

myndigheter? Om Svefaktura, hur har det fungerat? 

o Finns det utrymme för egna tolkningar av systemet, kan det anpassas till era 

specifika behov? 

 

 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att faktureringen sker elektroniskt? 

o Känner ni att ni har samma översikt på era fakturor som vid pappersfakturor? 

Vilka skillnader kan ni särskilja? 

o Har lagförordningen/elektronisk fakturering inneburit någon 

kostnadsbesparing?  

o Vilka kostnader har tillkommit vid implementeringen av det nya systemet? 

o Har ni blivit effektivare sedan införandet av elektroniska fakturor? 

o Vilka positiva eller negativa förväntningar stötte ni på innan ni införde 

elektronisk fakturering? 

o Om ni skulle vilja förbättra ert arbete med faktureringen, vad skulle ni vilja 

förbättra då? 

o Sker någon form av kontroll/ uppföljning av den elektroniska faktureringen 

och i sådana fall i vilken utsträckning? 

o Fördelar/Nackdelar, vad tycker de företag och myndigheter ni interagerar med 

om elektronisk fakturering och Svefaktura? 

 

 Hur tycker du att lagförordningen SFS 2006:1486 har utformats, finns det andra 

formuleringar som fungerar bättre? 

 Känner ni att ni kan tillmötesgå företag och myndigheter på ett bättre sätt med hjälp av 

den elektroniska faktureringen? 

 E-faktura har funnits sedan 1998, varför inte använt det tidigare? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor Myndighet 
 

 Berätta kort om dig själv och den position du har på företaget? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med dessa frågor? 

 

 Hur länge har ni skött hanteringen av fakturor elektroniskt? 

 Varför införde ni elektronisk fakturering? 

 Hur många arbetar med in- och utgående fakturor i er organisation?  

 Vilket affärssystem använder ni? 

 Finns det utrymme för egna tolkningar av systemet, kan det anpassas till era specifika 

behov? 

 

 Hur skulle ni beskriva att faktureringen har förändrats hos er sedan lagförordningen 

trädde i kraft, vad har förändrats eller hur den kommer att förändrats? 

o Har det skett organisationsförändringar innan/efter införandet? Vad rent 

konkret? 

o Vem/vilka påverkade ert beslut att hantera fakturor elektroniskt? Fanns det 

något som talade emot ett införande av elektroniska fakturor? 

 

 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att faktureringen sker elektroniskt? 

o Känner ni att ni har samma översikt på era fakturor som vid pappersfakturor? 

Vilka skillnader kan ni särskilja? 

o Har lagförordningen inneburit någon kostnadsbesparing?  

o Vilka kostnader har tillkommit vid implementeringen av det nya systemet? 

o Har ni blivit effektivare sedan införandet av elektroniska fakturor? 

o Vilka positiva eller negativa förväntningar stötte ni på innan ni införde 

elektronisk fakturering? 

o Om ni skulle vilja förbättra ert arbete med faktureringen, vad skulle ni vilja 

förbättra då? 

o Sker någon form av kontroll/ uppföljning av den elektroniska faktureringen 

och i sådana fall i vilken utsträckning? 

o Fördelar/Nackdelar, vad tycker de företag ni interagerar med om elektronisk 

fakturering och Svefaktura? 

 Hur tycker du att lagförordningen SFS 2006:1486 har utformats, finns det andra 

formuleringar som fungerar bättre? 

 E-faktura har funnits sedan 1998, varför inte använt det tidigare? 

 Finns det några branschorganisationer som ni har kontakt med, om Ja hur ofta sker den 

dialogen? 

 Vem/vilka upplever ni att det är som påverkar myndigheters hantering av fakturor 

elektroniskt? I hur stor utsträckning kan ni vara med och föra diskussionerna?  
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Bilaga 3 Intervjufrågor Branschorganisation 

 

 Berätta kort om dig själv och den position du har på företaget/nätverket? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter och hur länge har du arbetat med dessa frågor? 

o Vad gör NEA och vilka tjänster erbjuder ni till era medlemmar? 

o Hur ser ert dagsaktuella arbete ut med elektronisk fakturering? 

 

 Använder ni elektronisk fakturering, om ja, hur länge samt i vilken utsträckning? 

 Hur länge har ni använt er utav elektronisk fakturering och vilka besparingar ser ni 

med det? 

 Vilket affärssystem använder ni er utav? 

 Vilka fördelar samt nackdelar upplever ni med elektronisk fakturering? 

 

 Hur har elektroniskt fakturering utvecklats under åren? Vad har hänt sedan du skrev 

böckerna ”Elektroniska affärer” samt ”Elektroniska affärer, status och trender”? 

 Har ni utvecklat några nya standarder/normer som används av företag/myndigheter 

idag? 

 Försöker ni utveckla några nya standarder/normer inom området? 

 

 Samarbetar ni med några andra organisationer, om ja, vilka? 

 Samarbetar ni med några myndigheter, om ja, vilka? 

 Hur ser dessa samarbeten ut? 

 Har det skett några organisationsförändringar i de företag och myndigheter ni 

samarbetat med? 

 

 Hur anser ni att lagförordningen SFS 2006:1486 påverkat myndigheter och företag? 

 Hur har lagförordningen SFS 2006:1486 påverkat ert arbete? 

 Hur tycker du att lagförordningen SFS 2006:1486 har utformats, finns det andra 

formuleringar som fungerar bättre? 

 

 Finns det något som ni känner att ni vill tillägga? 

 

 


