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Förord 

 

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Roland Almqvist och Olle Högberg för deras 

vägledning och värdefulla synpunkter under arbetets gång. Vidare framförs ett tack till vår 

kontaktperson på Stockholms stads finansavdelning, Andreas Nordström. Vi vill även tacka 

respondenterna som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer trots pressade tidsscheman. Vidare 

riktas ett stort tack till opponenterna och andra som kommit med goda kommentarer och syn-

punkter om uppsatsens struktur, form och innehåll.  

 

Stockholm i januari 2010 

 

Sarine Faraj  Linda Yacoub 
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Abstract  

Public sector has long been criticized as inefficient and wasteful with taxpayers' money, 

which recently has led the sector to review its activities and set targets about efficiency. One 

way to be more efficient is to use information technology which enables a shift from paper 

invoices to electronic invoices. A new law in this area took effect July 1, 2008, and it stated 

that only electronic billing would be allowed in and between government agencies.  For this 

purpose, various standards have been produced and developed to store and transmit informa-

tion between buyers and sellers. Svefaktura is a standard recommended in state authorities.  

The transition to electronic billing has led to savings in time, personnel, costs and the envi-

ronment. A paper invoice costs more and takes more time to process than an electronic in-

voice, which has motivated Stockholms stad to switch to electronic billing. This study charts 

the experiences of some of Sweden's leading municipalities in electronic billing, through in-

terviews. Since switching to electronic invoicing cannot be realized without the suppliers of 

Stockholms stad, a survey of their attitudes was conducted.  

Keywords: electronic, -invoice, -billing, -invoice processing, EDI, Svefaktura, efficiency. 
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Sammanfattning 

 

Offentlig sektor har länge kritiserats för att vara ineffektiv och slösaktig med medborgarnas 

skattepengar, vilket har medfört att sektorn sedan en tid tillbaka har börjat se över sin verk-

samhet och satt upp mål om bland annat effektivitet. Ett sätt att effektivisera är att utnyttja 

utvecklingen av informationsteknologin som möjliggör en övergång från pappersfakturor till 

elektroniska fakturor. En ny lag inom detta område började gälla från och med 1 juli 2008 och 

innebar att endast elektronisk fakturering ska tillåtas i och mellan statliga myndigheter. För 

detta ändamål har olika standarder framtagits och utvecklats för att lagra och överföra infor-

mation mellan köpare och säljare. Svefaktura är en standard som rekommenderas i statliga 

myndigheter. 

 

Övergången till elektronisk fakturering har lett till besparing i tid, personal, kostnader samt 

miljön. En pappersfaktura kostar mer och tar längre tid att hantera än en elektronisk, vilket har 

motiverat Stockholms stad att övergå till elektronisk fakturering. Denna studie kartlägger er-

farenheter från några av Sveriges ledande kommuner inom elektronisk fakturering med hjälp 

av intervjuer. Eftersom en övergång till elektronisk fakturering inte kan realiseras utan Stock-

holms stads leverantörer, har en enkätundersökning om dessas inställning genomförts.  

 

Nyckelord: elektronisk- faktura, -fakturering, -fakturahantering, EDI, Svefaktura, effektivitet. 
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1. Inledning  

 

Detta kapitel inleds med en bakgrund samt diskussion om uppsatsens ämne som följs av upp-

satsens frågeställning. Vidare fastställs uppsatsens syfte samt den avgränsning som vi har 

valt att göra.  

1.1. Bakgrund 

 

De offentliga myndigheterna har successivt gått från att vara traditionella förvaltningar till 

moderna förvaltningar där sammanhållning, öppenhet och kundorientering är viktiga begrepp. 

Det tas numera tillvara på de möjligheter som informations- och kommunikationsteknologins 

(IKT) utveckling erbjuder, såsom interaktion och kommunikation. Med ny teknik ökar möj-

ligheterna för myndigheter att förändra och öka effektiviteten och därmed erbjuda hög servi-

ce. Samtidigt har detta medfört en förändrad omvärld, där medborgare och företag ställer allt 

högre krav på service och effektivare resursutnyttjande. Den moderna förvaltningen kan 

sammanfattas enligt följande:
1
 

 

”Den moderna förvaltningen är en sammanhållen och öppen förvaltning i kontinuerlig ut-

veckling som sätter medborgare och företag i centrum och som skapar värde genom hög ser-

vice och tillgänglighet, god kommunikation och hög effektivitet.”
 2

 

 

I och med den genomgripande förändringsprocess som offentliga myndigheter genomgått har 

en idé om en 24-timmarsmyndighet myntats. Denna modell har utvecklats utefter informa-

tions- och kommunikationsteknologins framåtskridande, där verksamhetsutveckling och vär-

deskapande är centralt. Således styrs verksamhetsprocesser och resultat mot bättre samt högre 

service, effektivitet och öppenhet. Motiven bakom utvecklingsarbetet har varit den svenska 

befolkningsstrukturen, globaliseringen, en alltför hög kostnadsutveckling och myndigheternas 

legitimitet i form av tillit, tillgänglighet, effektivitet och service.
3
 

 

En effektivare förvaltning och bättre utnyttjande av informations- och kommunikationstekno-

login har även begrepp såsom elektronisk handel (vidare benämnt e-handel), elektroniska 

tjänster (vidare benämnt e-tjänster) och elektronisk förvaltning (vidare benämnt e-förvaltning) 

uppkommit. Enligt EU-kommissionen handlar e-förvaltning ”om att använda de verktyg och 

system som informations- och kommunikationsteknologin möjliggör för att tillhandahålla 

bättre offentliga tjänster till medborgare och företag”.
4
 Vidare innebär en effektiv e-

förvaltning en verksamhetsutveckling där ett beteende förändras såväl som att myndigheter-

nas organisation och processer utmärks av ett nytänkande. Detta medför att offentliga tjänster 

levereras på ett effektivare sätt till medborgare. E-förvaltning kan, om det används på rätt sätt, 

leda till att samtliga medborgare, företag och organisationer som bedriver affärer med statliga 

myndigheter, numera kan göra det snabbare och till en lägre kostnad.
5
 Förutsättningarna för e-

förvaltning inom svenska myndigheter är enligt OECD goda. I internationella jämförelser har 

                                                           
1
 Statskontoret, Enheten för ekonomisk förvaltning (2005:13). Service, öppenhet och effektivitet. En modell för 

att leda, utveckla och följa upp den moderna förvaltningen. Senast tillgänglig: 2010-01-11, s.7-9. 
2
 Statskontoret (2005:13), s. 7-9. 

3
 Statskontoret (2005:13), s. 7-9.    

4
European Commission. ICT for Government and Public Services. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 

5
 Nordfors, Lennart, Ericson, Bo & Lindell, Hemming (2006). Framtidens e-förvaltning. VINNOVA Rapport 

VR 2006:04. Stockholm: VINNOVA, s. 14.  
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det visat sig att Sverige kommit långt vad gäller utvecklingen av e-förvaltning och medbor-

garnas användning av offentliga e-tjänster.
6
  

Vision 2030 

Moderniseringen av den offentliga förvaltningen har kommit att genomsyra samtliga kommu-

ner, landsting och myndigheter i landet. Stockholms stad har valt att följa denna utveckling 

och för fram staden som ”ett Stockholm i världsklass”. Ambitionen att Stockholm ska vara 

”the Capital of Scandinavia” medför ett flertal mål och visioner att motsträva och har sam-

manfattats i ”Vision 2030”. Vision 2030 innebär en rad förpliktelser för Stockholms stad med 

strävan efter utveckling och förbättring som bland annat innebär att lyhördhet inför föränd-

ringar i omvärlden. Visionen medför en utveckling av kontakten som medborgare och när-

ingslivet har med olika myndigheter samt omfattar satsningar och förbättringar inom miljö 

och hållbarhet, utbildning och forskning, vård och äldreomsorg, kollektivtrafik och infrastruk-

tur, med mera. Centralt i arbetet med vision 2030 är att sätta medborgaren främst och till-

handhålla en effektivt och kvalitativt god service.
7
  

 

Vision 2030 är ett strategiskt åtagande från Stockholms stad och inbegriper att hela organisa-

tionen arbetar i visionens riktning. Visionen skall styra prioriteringarna och ge form åt det 

utvecklingsarbete som kommer att genomföras inom staden. Det är väsentligt att staden på ett 

aktivt sätt samarbetar med andra regioner och storstäder och är internationellt verksam för att 

vara en del av den globaliserade världen.
8
 Om Sverige dessutom ska ta del i den globala kon-

kurrensen är en modern, enkel och effektiv förvaltning en grundförutsättning.
9
 Regeringen har 

under hösten 2009 infört en handlingsplan för att Sverige ska återfå en ledande position inom 

e-förvaltningsområdet. För att möta de höga krav som medborgare och företag ställer på till-

gänglighet och service inom offentlig sektor måste 24-timmarsmyndigheten utvecklas och 

förbättra de rättsliga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för myndigheternas kontak-

ter med medborgare och företag. Detta arbete omfattar bland annat en effektivare informa-

tionshantering, högre informationssäkerhet och ökad användning av öppna standarder inom 

offentlig förvaltning.
10

   

 

I denna riktning ingår även att följa den utveckling som för nuvarande pågår inom fakture-

ringsområdet. I ett flertal kommuner i landet har man valt att gå över från den traditionella 

pappersfakturan till en elektronisk faktura (vidare benämnt e-faktura). Denna övergång har 

påbörjats i många kommuner men dock inte i den takt och omfattning som kanske önskats. 

Från och med 1 juli 2008 måste alla statliga myndigheter både kunna ta emot och sända e-

fakturor. Detta krav innebär en övergång från pappersfakturor till e-fakturor, det vill säga att 

all fakturering mellan myndigheterna ska ske elektroniskt.
11

 

 

                                                           
6
 Webfinanser. Sverige ledande på e-förvaltning. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 

7
Stockholms stad. Framtidsguiden – Vision 2030. Senast tillgänglig: 2010-01-11, s. 1-8.   

8
Stockholms stad, s. 9.   

9
 Regeringskansliet. Handlingsplan för eFörvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i of-

fentlig förvaltning. Senast tillgänglig: 2010-01-11, s. 3.  
10

Regeringskansliet. År 2010 ska Sverige ha världens enklaste förvaltning. Senast tillgänglig: 2010-01-11.  
11

 ESV (2008:29). Uppdrag att leda och samordna införandet av elektronisk fakturahantering i staten. Senast 

tillgänglig: 2010-01-11, s. 21, 34. 
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1.2.  Problemdiskussion 

 

Privatisering och andra egenskaper från det privata näringslivet är något som offentliga orga-

nisationer på senaste tid har försökt efterlikna. Den största skillnaden mellan privat och of-

fentlig sektor är att offentlig sektor framhåller sociala snarare än ekonomiska mål. Det har 

lyfts fram att privatisering, konkurrens samt kundorientering leder till effektivitet. Utmaning-

en är att öka effektiviteten på ett sätt som stärker demokratin snarare är försvagar den då detta 

marknadsperspektiv kan leda till ett minskat samhällsansvar från statens sida.
12

 En offentlig 

organisation kan till exempel inte upphöra med dyra tjänster eller erbjuda höga löner för att 

locka den bästa personalen från privat sektor. Dessa brister på alternativ behöver inte leda till 

begränsningar i produktivitet i offentliga organisationer utan möjligheterna är trots detta stora. 

Offentliga organisationer kan liksom privata företag formge sin verksamhet och tillämpa in-

novativa lösningar inom såväl IT som inköp och fakturering för att bland annat skingra trög-

het och öka produktivitet.
13

 Den innovation och utveckling som Internet erbjuder möjliggör 

stora kostnadsbesparingar och innebär en positiv förändring av exempelvis deltagandet i sam-

hällsdebatten bland medborgare. Internet möjliggör att flytta informationsflöden och miljon-

tals transaktioner från papper till elektroniska miljöer och format. Endast genom att använda 

e-post istället för traditionella brev sparar personal båda in tid och pengar och transaktioner 

som sker elektroniskt istället för manuellt har en enorm besparingspotential.
14

 

 

Skanning av fakturor, som är den huvudsakliga metod som används idag, är ett förfarande 

som kostar mycket, tar upp plats då det föreligger lag om arkivering i tio år och är långt ifrån 

miljömässig. Den största kostnaden för en kommun som mottagare av fakturor, vad avser 

skanning, ligger i att ta emot samtliga fakturor från leverantörerna.
15

 Den påverkan som van-

liga pappersfakturor har på miljön är definitiv. Om fakturahantering införs i EU kan bespa-

ringspotentialen omfatta att bland annat 20 miljarder brev, 400 000 ton papper, 12-16 miljoner 

träd och 2 700 ton bläck sparas in varje år.
16

  

 

I teorin kan offentliga myndigheter överföra enorma mängder data och information samt spara 

in både pengar samt tid för likväl myndigheterna som medborgarna. I praktiken är denna ef-

fektivitet beroende av ett flertal faktorer, såsom den typ av teknologi som myndigheten an-

vänder, politiska beslut samt sekretess- och säkerhetsfrågor. En viktig aspekt vad avser e-

förvaltning är att medborgarna måste ha förtroende för de informationssystem som de offent-

liga myndigheterna använder för elektroniska transaktioner.
17

  

 

Den offentliga sektorn står för en betydande andel av de enskilda ländernas ekonomiska verk-

samhet i västvärlden.
18

 På senare år har debatten om offentliga sektorns ineffektivitet varit 

                                                           
12 Fountain, Jane E (2001). Paradoxes of Public Sector Customer Service. Governance, vol. 14, issue 1, p55, s. 

56, 70-71.  
13 Leslie, Keith & Tilley, Catherine (2004). Organizing for effectiveness in the public sector. McKinsey Quar-

terly, 2004, Issue 4. 
14 Fountain, Jane E. (2001). The Virtual State: Transforming American Government? National Civic Review, 

vol. 90, issue 3, p241, s. 241-246.  
15 E-faktura 2009. Stockholm, Grand Hotell. 2009-11-05. 
16 E-faktura 2009.  
17 Fountain, Jane E. (2001), s. 248. 
18 Senia, Vania (2003). Efficiency in the Public Sector: Studies in Productivity and Efficiency. Economic Jour-

nal, vol. 113, issue 485, pF194-F195, s. 194.  
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livlig.
19

 De offentliga tjänsterna spelar en stor roll för att främja välfärd för medborgarna. Det 

ligger i allmänhetens och beslutsfattarnas intresse att de resurser som tilldelats de offentliga 

tjänsterna används effektivt. Skulle ineffektivitet förekomma kan det komma att undergräva 

allmänhetens stöd för skattefinansierade tjänster.
20

  

Utmaningen vad avser elektronisk fakturahantering i Sverige är den dåliga ökningen av ande-

len e-fakturor per år. År 2008 utgjorde 8 procent av fakturorna e-fakturor och år 2009 var 

denna siffra 9 procent. Det förefaller att de e-fakturorna endast ökat med 1 procent på ett år.
21

 

Den långsamma ökningen av e-fakturor i Sverige kan förklaras av följande faktorer: 

 

- Olika format och standars  

- Snabbrörliga leverantörsförhållanden 

- Leverantörsbearbetningen 

- Ofta låga volymer per leverantör 

- Pappersfakturor (skanning) är relativt billigt
22

 

 

Enbart de potentiella effektivitetsvinster som uppstår vid en övergång till e-förvaltning borde 

vara motiv nog för offentliga myndigheter och företag att genomföra denna förändring.
23

  

 

I budgeten för år 2010 har kommunfullmäktige i Stockholms stad satt upp ett flertal mål, var-

av ett är att verksamheterna ska vara mer kostnadseffektiva. Målet är att frigöra resurser som 

kan användas i kärnverksamheterna.
24

 Ett sätt att effektivisera verksamheterna är att övergå 

till elektronisk fakturering (vidare benämnt e-fakturering). Idag arbetar omkring 5 000 perso-

ner med hanteringen av fakturor i Stockholms stad. I och med övergången till elektrisk faktu-

rahantering kommer processen med att hantera fakturor att effektiviseras och kräva betydligt 

mindre personal. De resurser som frigörs i och med en minskad arbetsinsats kommer istället 

att omfördelas och användas i kärnverksamheten.
25

  

 

Stockholms stad har cirka 21 000 leverantörer (december 2009), vilket medför en volym på 

1,1 miljoner fakturor per år. Under år 2007-2008 utgjorde 25 procent av dessa e-fakturor i 

form av EDI, cirka 60-70 procent av fakturorna hanterades genom skanning och resterande 

hanterades manuellt, det vill säga via post.
26

 Hanteringsprocessen för leverantörsfakturor 

åskådliggörs i bifogad bilaga.
27

 Målet är att öka andelen e-fakturor med 15 procent per år. Det 

svåra för kommunen är att få samtliga leverantörer att inse fördelarna med att övergå till e-

fakturering samt vara beredda att lägga ned de kostnader som kommer därtill. Inställningen 

till e-fakturor är positiv i Stockholms stad. Frågan är om och hur arbetet med e-fakturor kan 

framskrida snabbare.
28

 

 

                                                           
19 Senia, Vania (2003), s. 194.  
20

 Smith, Peter C. & Street, Andrew (2005). Measuring the efficiency of public services: the limits of analysis. 

Journal of the Royal Statistical Society, vol. 168, issue 2, p401-417, s. 402.  
21

 E-faktura 2009.  
22

 E-faktura 2009.  
23

Fountain, Jane E. (2001), s. 247.  
24

 Stockholms stad. Stadens verksamhetsmål. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
25

 Andreas Nordström. Stockholms stad. 2009-11-20.  
26

 Andreas Nordström. Stockholms stad 2009-10-20. 
27

 Se bilaga 2. 
28

 Andreas Nordström. Stockholms stad. 2009-10-20.  
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1.3.  Frågeställning 

 

Hur kan Stockholms stad öka andelen e-fakturor på ett snabbt och effektivt sätt?  

1.4.  Syfte 

 

Vi anser att det är viktigt för organisationer att anpassa sig till förändringar i omvärlden samt 

tillvarata de möjligheter som IT erbjuder. Ett sätt är att övergå från pappersfaktura till e-

faktura vid handel av varor och tjänster. Således är målet med denna studie att utveckla för-

slag till hur Stockholms stad kan effektivisera övergångsprocessen. För detta ändamål samlas 

erfarenheter från några av de ledande kommunerna inom e-fakturering. För att denna över-

gång ska kunna realiseras måste samtliga av kommunens leverantörer acceptera förutsättning-

arna för detta. Därför undersöks även inställningen hos dessa.   

1.5.  Avgränsning 

 

Denna fråga kan åskådliggöras genom olika perspektiv – juridiskt, miljömässigt och ekono-

miskt – och varje perspektiv kan utgöra en egen uppsats. Vi har valt att begränsa oss till att 

undersöka förhållandet mellan Stockholms stad och dess leverantörer ur ett organisations- och 

effektivitetsperspektiv. E-handel som innebär handel av varor och tjänster över Internet
29

 är 

ett omfattande område, därför har vi valt att begränsa denna studie till enbart e-fakturering.  

                                                           
29 NE. Elektronisk handel. Senast tillgänglig 2010-01-11. 
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2. Vad är elektronisk fakturering? 

  

I detta kapitel redogörs för området e-fakturering där för- och nackdelar med detta presente-

ras samt vilka standarder som används för att skicka och ta emot e-fakturor. Då svåra be-

grepp och förkortningar används i detta kapitel samt genomgående i uppsatsen har en be-

greppslista bifogats (se bilaga 1). 

 

Ett samarbete mellan Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) har bedrivits sedan ett par år tillbaka för att kartlägga den offentliga sektorns premisser 

för införandet av e-handel. Det övergripande syftet med e-handel är att effektivisera hanter-

ingen av inköpsprocessen, för att på så sätt frigöra resurser som istället kan användas i kärn-

verksamheten.
30

 Ett steg i inköpsprocessen hanterar fakturor, som är en verifikation på vad 

som har köpts/sålts, av/till vem, till vilket pris samt andra villkor för köpet/försäljningen.
31

 

Det traditionella pappersflödet är fortfarande den vanligaste och mest förekommande metoden 

för hanteringen av fakturor i offentlig verksamhet. Fakturor skrivs ut på papper, skickas till 

mottagarna per post, läses av första mottagaren för att sedan skickas ut per internpost till be-

rörd person för att få fakturan kontrollerad, attesterad, arkiverad och utbetald. Det händer 

ibland att fakturor försvinner eller fastnar i olika led i hanteringsprocessen.
32

 I och med att 

pappersfakturan går igenom flera led och via flera personer i hanteringsprocessen tar den stora 

resurser i anspråk, såsom kostnader och tid.
33

 Möjligheter att effektivisera fakturahantering 

har växt fram tack vare informationsteknologins (vidare benämnt IT) utveckling som bidrar 

till besparingar i informations-, kommunikations- och transaktionskostnader.
34

 Dessa möjlig-

heter har medfört en övergång till att hantera fakturor elektroniskt, vilket är det första steget i 

regeringens mål med att göra hela inköpsprocessen elektronisk. ”Regeringen ansvarar för att 

hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas i statens verksamhet”.
35

 E-fakturering 

ersätter det gamla pappersflödet, vilket innebär att fakturan direkt kan skickas till mottagaren 

som en elektronisk fil över Internet eller via en fakturaväxel. Fakturan tas emot och hanteras 

av mottagaren i dennes ärendehanteringssystem, affärssystem eller annat system som stödjer 

elektronisk fakturahantering.
36

 Sammantaget innebär således e-fakturering begränsad manuell 

hantering av fakturor då detta sker automatiskt i olika grad mellan säljarens och köparens da-

torer vid utbyte av information.
37

  

 

2.1.  Olika sorters e-fakturor och standarder 

 

En e-faktura kan anta olika former och innehålla åtskillig information. Bilden nedan visar de 

olika fakturorna från den mest simpla till en mer avancerad form med fler detaljerade uppgif-

ter. Den mest förekommande e-fakturan är en skannad faktura och innebär en omvandling av 

                                                           
30 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
31 E-fakturering. Vad är e-fakturering? Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
32 E-faktura. Hur var det tidigare? Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
33 E-fakturering. Varför e-faktura? Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
34 Eriksson, Lars Torsten & Wierdersheim-Paul, Finn (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber, 

s. 12.  
35 Regeringen. Finansdepartementet (2009). Uppdrag att leda och samordna införandet av elektroniska beställ-

ningar i staten. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
36 E-fakturering. Vad är e-fakturering? 
37 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Single Face To Industry (SFTI). Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
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pappersfaktura till elektronisk form. Mottagaren kan välja mellan att själv skanna inkomna 

pappersfakturor eller att anlita en utomstående leverantör som sköter detta. Vidare kan en 

webbportal skapas där leverantören direkt kan registrera en kundfaktura och på så sätt skapa 

en så kallad webbfaktura som sedan skickas som en länk till mottagaren.
38

 

 

 
 

Källa: http://e-fakturering.se/standards.htm 

 

Det har framtagits olika standarder som lösning för elektronisk fakturahantering beroende på 

vilken sorts faktura det är samt vilken typ av bransch det avser. Det finns öppna respektive 

slutna standarder. För att kommunikationen ska vara möjlig mellan beställaren och leverantö-

ren kräver slutna standarder att båda parter har ett integrerat system i sitt företag.
39

 Enligt 

ESV och SKL ska öppna standarder stödjas av IT-lösningar och så långt det är möjligt tilläm-

pas i den offentliga sektorn.
40

 Målet är således att inte utesluta någon leverantör från att göra 

affärer med en offentlig myndighet eller kommun på grund av den teknik som tillämpas.
41

 I 

statliga myndigheter och kommuner är det vanligen låg fakturavolym per leverantör
42

 vilket 

motiverar en efterfrågan på en enklare lösning och standard som kräver låg investering samt 

lönsamhet vid mindre fakturavolymer.
43

  

 

Svefaktura 

Svefakturan som standard i XML-format, är anpassad till den enkla formen av e-faktura och 

kan tillämpas av företag av olika storlek för sändning och mottagning av e-faktura. Denna 

standard fordrar endast minimal information såsom referens och elektronisk adress när faktu-

ran ska sändas. Fakturan registreras automatiskt hos mottagaren vid ankomsten men kontrol-

leras och attesteras manuellt. ESV, som har i uppgift att tillsammans med SKL ta fram re-

kommendationer och standarder för affärskommunikation, rekommenderar statliga myndighe-

ter att tillämpa Svefakturan vid sändning och mottagning av e-fakturor.  

 

EDI 

EDI (elektroniskt informationsutbyte, eller electronic data interchange)
44

 har funnits sedan 

1970-talet
45

 och innehåller mer detaljerad information än Svefakturan och avser elektronisk 

                                                           
38 E-faktura. Allting du velat veta om e-fakturor. Senast tillgänglig: 2010-01-11, s. 3-4.  
39 E-faktura. Allting du velat veta om e-fakturor, s. 3-4.  
40 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Single Face To Industry (SFTI).  
41 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Single Face To Industry (SFTI).  
42 ESV. Förstudie om e-fakturering för statliga myndigheter (2005:21). Senast tillgänglig: 2010-01-11, s. 40. 
43 ESV (2005:21), s. 16. 
44 Tullverket. Electronic Data Interchange, EDI. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
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automatisering av hela inköps- och fakturaprocessen. Vid tillämpningen av EDI-fakturan blir 

det lättare att hålla reda på saker och ting då en matchning mellan order och faktura är möjlig, 

vilket gör att hanteringen av fakturan blir effektivare. Beställaren och leverantören som utby-

ter information sinsemellan avtalar i förväg om vilken standard som ska tillämpas. Fördelarna 

med EDI är bland annat kostnadsbesparing, minskad pappersarbete, bättre överblick över le-

verantörer, kortare ledtider och minskade fel i den manuella processen. Dessa fördelar har en 

direkt inverkan på kostnadsbesparingen. EDI är lönsamt att införa i de fall organisationen har 

leverantörer med stora fakturavolymer.
46

 Det finns dock en del svårigheter med att införa EDI 

i den egna verksamheten. Höga kostnader för implementering och informationsöverföring är 

en svårighet. En annan problematik är att följa utvecklingen av nya standarder samt att det 

kräver en personalstyrka med hög teknisk kompetens.
47

 

 

SFTI 

Standarder som berör EDI-fakturor är bland andra EDIFACT, men även XML- formatet som 

gäller för Svefakturan har tillämpats på senare tid.
48

 Svefakturan har framtagits för att 

komplettera EDI-lösningarna inom SFTI (single face to industry).
49

 Single face to industry är 

ett samlingsnamn för standarder i den offentliga sektorn som har framtagits av SKL och ESV 

tillsammans med beställare och leverantörer samt företag som bedriver IT-verksamhet. SFTI 

omfattar bland annat affärsscenarier där riktlinjer för hur specifika situationer ska utföras samt 

vilka uppgifter eller EDI-meddelanden som krävs för att fullgöra affären.
50

 

 

För offentlig sektor har SFTI framtagit flera standarder för e-fakturor som i första hand har 

varit EDI-lösningar.
51

 För denna sektor rekommenderas SFTI-standarder som innehåller EDI-

meddelanden i EDIFACT-format.
52

 

  

2.2.  För- respektive nackdelar med e-fakturering 

 

Att övergå från det traditionella pappersflödet till e-fakturering är fördelaktigt för både bestäl-

lare och leverantör ur flera aspekter. Detta resulterar i att beställaren får ett mer rationellt ar-

betssätt, vilket kräver någon form av system för hantering av e-fakturor och order. Vidare 

effektiviseras administrationen då det manuella arbetet minskar och färre personer är inblan-

dade i hanteringen. Bättre likviditet- och leverantörskontroll samt sänkta kostnader erhålls. En 

annan fördel är att kontrollen över dröjsmål och räntefakturor ökar. Då hanteringen av faktu-

ror blir mycket säkrare ökar upptäckten av bluffakturor. Ytterligare ett argument för att införa 

elektronisk fakturahantering är att det har blivit enklare för företag i och med uppkomsten av 

flera standarder samt att det är miljövänligt då inga papper förbrukas.
53 Enligt ESV:s rapport 

finns potential till att ”hanteringskostnaderna kan minska med minst 100 kronor per faktu-

ra.”
54

  

 

                                                                                                                                                                                     
45 Asher, Abraham (2007). Developing a B2B E-Commerce Implementation Framework: A Study of EDI Im-

plementation for Procurement. Information Systems Management, vol. 24, issue 4, p373-390, s. 375. 
46 Asher, Abraham (2007), s. 379. 
47 Asher, Abraham (2007), s.375. 
48 E-fakturering. Standarder för e-fakturering. Senast tillgänglig: 2010-01-11. 
49 ESV (2005:21), s. 43. 
50 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Single Face To Industry (SFTI).  
51 ESV (2005:21), s. 21. 
52 SKL. E-handel i den offentliga sektorn. Single Face To Industry (SFTI).  
53 E-fakturering. Varför e-faktura?  
54 ESV (2005:21), s. 72. 
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Som nämndes ovan finns även fördelar för säljarparten. Exempel på dessa är enkelheten och 

snabbheten med att sända fakturor elektroniskt med hjälp av IT-utvecklingen. Även hos leve-

rantören uppkommer kostnadsbesparingar i form av effektivare administration. Relationen till 

kunden stärks i och med att det blir enklare för denne samt att nya affärsmöjligheter upp-

kommer. Eftersom standarder nu har framtagits är det även enklare för leverantören att införa 

elektronisk fakturahantering i sitt system. Miljömedvetenhet är en konkurrensfördel och upp-

nås bland annat vid införandet av elektronisk fakturahantering, då mindre papper brukas.
55

  

 

Nackdelar har varit svåra att finna i litteratur och på Internet, men i intervjuerna med kommu-

nerna har det framkommit att en nackdel med elektronisk fakturahantering är den sårbarhet 

och teknikberoende som har utvecklats. Till exempel kan yttre störningar riskera att det egna 

affärssystemet kraschar.  

                                                           
55 E-fakturering. Varför e-faktura?  
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3.  Metod  

 

I detta kapitel redogörs för den metod som vi har använt vid insamling, bearbetning och ana-

lysering av material vid utformning av studien.  

3.1.  Vetenskaplig forskningsstrategi 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur Stockholms stad kan implementera en föränd-

ring i form av en övergång till e-fakturor. Detta har gjorts med hjälp av erfarenheter hos andra 

kommuner och myndigheter. Vidare har inställningen till att övergå till e-fakturor hos kom-

munens leverantörer kartlagts. Dessa uppgifter är av stor vikt då övergången inte kan realise-

ras utan leverantörerna. Vidare valdes den strategi som har tillämpats vid undersökningen av 

detta fenomen. I denna studie har en kvalitativ forskningsansats med kvantitativa inslag läm-

pat sig bäst då studien omfattar erfarenheter hos kommuner och myndigheter samt inställ-

ningen till en förändring hos berörda leverantörer till Stockholms stad. Tonvikten i en kvalita-

tiv strategi ligger på ord vid datainsamlingen och i analysen av denna.
56

 Eftersom ord och 

känslor är något forskaren eftersöker i attitydundersökningar verkar valet av forskningsansats 

ganska givet. De kvantitativa inslagen innefattar de uppgifter i form av siffror som har insam-

lats vid intervjuerna, exempelvis andelen e-fakturor i respondenternas organisationer.
57

 Målet 

med denna studie har varit att öka förståelsen
58

 för e-fakturering och effektivitet i kommunal 

verksamhet. Vidare har vi antagit en deskriptiv kunskapsbildning vid kartläggning av leveran-

törers inställning, samt en normativ kunskapsbildning då vi har utvecklat förslag till hur 

Stockholms stad bör gå tillväga vid övergången till elektronisk fakturahantering.
59

   

3.2.  Vetenskaplig ansats  

 

Deduktion och induktion är två begrepp som belyser teorins betydelse i forskningen. Den de-

duktiva ansatsen kopplas ofta samman med den kvantitativa forskningsstrategin
60

 och utgår 

”från teori till empiri”.
61

 Med detta menas att befintlig teori prövas i verkligheten utifrån i 

förväg uppställda hypoteser baserade på det forskaren redan vet inom forskningsområdet.
62

 

Det motsatta förhållandet gäller vid induktion, som faller under den kvalitativa strategin, det 

vill säga ”från empiri till teori”.
63

 Här görs tolkningar utifrån det empiriska materialet som 

forskaren har insamlat via olika sätt och källor.
64

 I vår studie har vi utgått från teorier och ve-

rifierat dessa i verkligheten. Utifrån empiriskt material har även tolkningar av ”verkligheten” 

gjorts. Således har båda ansatserna tillämpats i vår studie då vi har pendlat mellan teori och 

empiri under arbetets gång, det vill säga en abduktiv ansats.
65

 

 

                                                           
56 Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 248. 
57 Bryman, Alan (2002), s. 248. Se bilaga 7. 
58 Bryman, Alan (2002), s. 24. 
59 Eriksson, Lars Torsten & Wierdersheim-Paul, Finn (2006). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: Liber, 

s. 134, 164.  
60 Bryman, Alan (2002), s. 34. 
61 Jacobsen, Dag Ingvar (2002b). Vad, hur och varför? Malmö: Studentlitteratur, s. 34.  
62 Bryman, Alan (2002), s. 20. 
63 Jacobsen, Dag Ingvar (2002b), s. 35. 
64 Bryman, Alan (2002), s. 22. 
65 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod.    

Lund: Studentlitteratur, s. 42. 
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3.3.  Tillvägagångssätt 

 

Vi har tillämpat en deskriptiv kunskapsbildning där vi har genomfört en tvärsnittsstudie och 

såldes beskrivit Stockholms stads nuvarande situation
66

 avseende e-fakturering. Dessutom har 

den nuvarande situationen i ett antal kommuner och myndigheter samt inställningen bland 

leverantörer, studerats. Studien har avsett en specifik tidpunkt, vilket har begränsat vår möj-

lighet att uttrycka oss om förändring över en tid. Således har vi inte kunnat uttala oss om or-

sak och verkan.
67

  

3.3.1.  Datainsamling och intervjuer  

 

Primärdata har samlats in via intervjuer med verksamma nyckelpersoner inom området e-

fakturering. Intervjuerna har varit av semistrukturerad art
68

, det vill säga en intervjuguide med 

tema, fast ordningsföljd och enbart öppna frågor. Detta för att ge respondenterna möjlighet att 

formulera egna svar. Följdfrågor har på så sätt kunnat ställas. Dock har vi haft viss kontroll 

över intervjuerna.
69

 Intervjufrågorna skickades i förväg till respondenterna för att ge dem möj-

lighet att förbereda sig. Vi har genomfört besöksintervjuer i de fall vi har haft möjlighet, samt 

telefonintervjuer med kommuner och myndigheter med längre geografiskt avstånd. För att 

inte missa viktig information vid intervjuerna, har dessa spelats in för senare renskrivning och 

bearbetning. När detta var klart skickades sammanställningen av intervjuerna till responden-

terna för att dessa skulle få möjlighet att ändra och tillägga information. Vissa har tagit tillva-

ra på möjligheten medan andra inte har gjort det av olika skäl. Dessa intervjuer har vi bifogat 

som bilagor men vi har ändock använt information som vi är säkra på.
70

  

 

Ytterligare primärdata har insamlats via en enkätundersökning för att erhålla information om 

leverantörers inställning samt möjligheter till övergång till e-fakturering.
71

 Vi valde att utfor-

ma en enkät i ett Microsoft Word-dokument där respondenterna direkt kunde kryssa i rutorna 

med olika svarsalternativ samt fylla i fälten för utförligare svar i de öppna frågorna. När enkä-

ten utformades, skrivskyddades filen, det vill säga frågorna ”låstes” för att inte kunna manipu-

leras. Respondenterna hade ingen möjlighet att ändra filen på något sätt, förutom att fylla i de 

markerade rutorna/fälten. När enkäten var ifylld sparade respondenterna enkäten och skickade 

tillbaka den till oss via e-post. Fördelen med att skicka en elektronisk enkät istället för en 

pappersenkät är snabbare svar erhålls, enkäten blir enklare att följa upp samt att informationen 

erhålls i realtid.
72

 Av de 81 leverantörer som enkäten skickades till har vi fått svar från 20 

stycken, men endast 14 av dessa har svarat fullständigt på enkätfrågorna. Vi hade räknat med 

ett stort bortfall men inte i den omfattning som det senare visade sig vara. Detta kan bland 

annat bero på att respondenterna endast fick tre veckor på sig att besvara enkäten, vilket kan 

ses som kort tid för större organisationer som måste vidarebefordra enkäten till ansvarig per-

sonal. Den korta tidsfristen sattes medvetet för att påskynda processen samt för att vi själva 

verkar under tidsbrist. Vi har valt att presentera resultaten av enkätundersökningen i text istäl-

let för tabeller och diagram, detta på grund av den låga svarsfrekvensen.  

 

                                                           
66

 Jacobsen, Dag Ingvar (2002b), s. 107. 
67

 Jacobsen, Dag Ingvar (2002b), s. 107. 
68

 Bryman, Alan (2002), s. 127. 
69

 Jacobsen, Dag Ingvar (2002b), s. 163.  
70

 Se bilaga 8,9, samt 10. 
71

 Bryman, Alan (2002), s. 145. 
72

 Huang, Zhenyu, Janz, Brian D. & Frolick, Mark N. (2008). A comprehensive examination of Internet-EDI 

adoption. Information Systems Management, vol. 25, issue 3, p273-286, s. 278.  
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Sekundärdata har samlats in via databaser och relevant litteratur i form av böcker, artiklar, 

rapporter, utredningar, publikationer och övriga dokument. Vi har tagit del av rapporter från 

SKL och ESV, som är oberoende organisationer. Information har även inhämtas från konfe-

rensen ”e-faktura 2009”.
73

 Konferensen hölls på Grand hotell i Stockholm där företag från 

både privat samt offentlig sektor fanns representerade. Under konferensen hölls föreläsningar 

av personer som är verksamma inom ämnet e-fakturering. Det var särskilt under denna konfe-

rens som vi fick uppslag till hur uppsatsen skulle ta form. Vi är medvetna om nödvändigheten 

att vara källkritiska vid insamlingen av primär- och sekundärdata.
74

  

3.3.2  Val av respondenter 

 

Vi har valt att intervjua verksamma personer inom kommuner och myndigheter som är ledan-

de inom e-fakturering samt besitter väsentlig erfarenhet. En av dessa intervjuer genomfördes 

med SKL på grund av att denna organisation tillhandahåller kommuner råd och rekommenda-

tioner. Kontaktuppgifter till respondenter har erhållits dels genom vår kontaktperson i Stock-

holms stad, dels via konferensen ”e-faktura 2009”. Respondenterna har sedan kontaktas via 

telefon och e-post. Vidare har en enkätundersökning genomförts bland Stockholms stads 81 

största leverantörer. Då Stockholms stad har 21 000 leverantörer begränsar detta möjligheten 

för oss att undersöka samtliga. En enkätundersökning med informationsbrev
75

 har skickats till 

dessa leverantörer via e-post. Dessa leverantörer fakturerar inte kommunen elektroniskt i 

dagsläget. Kontaktuppgifter till dessa har vi fått via kontaktperson, men de flesta uppgifter har 

vi själva letat upp med hjälp av Internets olika sökmotorer.    

 

3.4. Validitet och reliabilitet  

 

Validitet innebär att det som mäts är det som faktiskt är avsett att mätas, vilket kräver att em-

piri samt insamlat datamaterial måste vara giltigt, relevant, tillförlitligt samt trovärdigt. Relia-

bilitet är ett mått på hur tillförlitlig resultatet i en undersökning är. Detta mått kan liknas vid 

replikation, det vill säga en upprepning av tidigare undersökning. En undersökning ska kunna 

upprepas och komma fram till samma resultat, vilket belyser vikten av att tydligt beskriva 

tillvägagångssättet, det vill säga hur studien har genomförts.
76

  

 

Eftersom vi har använt oss av rapporter från oberoende myndigheter såsom ESV och SKL 

bedömer vi att informationen från dessa källor är tillförlitlig. Vidare bedöms även vetenskap-

liga artiklar som tillförlitliga, då vi anser att artiklarna inte skulle tryckas i vetenskapliga tid-

skrifter om dessa vore otillförlitliga och icke trovärdiga. 

 

Då vi har undersökt kommuner samt myndigheters erfarenhet, leverantörers inställning samt 

Stockholms stads situation vid en bestämd tidpunkt kan det vara svårt för en utomstående att 

komma fram till samma resultat som oss. Detta på grund av att utvecklingen och omständig-

heterna kring e-fakturering ständigt ändras.  

 

 

                                                           
73

 E-faktura 2009.  
74

 Eriksson, Lars Torsten & Wierdersheim-Paul, Finn (2006), s. 167.  
75

 Se bilaga 5 och 6. 
76

 Eriksson, Lars Torsten & Wierdersheim-Paul, Finn (2006), s. 59-61.  
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3.5. Kritisk granskning 

 

Kriteriet reliabilitet som mäter tillförlitligheten i studien anser vi är uppnått då de flesta re-

spondenter är ense om förhållandena kring e-fakturering. Om mer tid och resurser hade varit 

tillgängliga skulle samtliga kommuner och leverantörer ha intervjuats. På så sätt skulle detta 

bidra till en ökad tillförlitlighet i studien. Vidare kritik kan riktas mot enkätundersökningens 

genomförande, vid bättre framförhållning kunde högre svarsfrekvens erhållas. Kriteriet repli-

kerbarhet är svår att uppfylla då undersökningen genomförts i en viss tidpunkt. Omständighe-

ter kring e-fakturering kan ha ändrats sedan undersökningstidpunkten.  

 

Validiteten i denna undersökning hade kunnat öka med ett större antal intervjuer inom olika 

nivåer och avdelningar på de intervjuade kommunerna och myndigheterna. Då vissa intervju-

er har baserats på personliga möten kan en intervjueffekt ha uppstått, det vill säga att respon-

denterna har svarat så som vi har velat.
77

 Vidare kan de intervjuade respondenterna ha varit 

taktiska och partiska för den egna organisationen när de besvarade frågorna. Dessutom ser vi 

ingen anledning att anta att de tryckta källor som använts i studien, såsom rapporter, böcker 

och vetenskapliga artiklar, inte är tillförlitliga. 

                                                           
77 Bryman, Alan (2002), s. 146. 
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4.  Teori och tidigare forskning  
 

I detta kapitel redogörs för teorier och tidigare forskning om organisationsförändringar samt 

e-fakturering. Här beskrivs faktorer som kan påverka samt vara avgörande för att uppnå en 

framgångsrik förändring i en organisation.   

4.1.  Organisering och förändring 

 

De politiska systemen i världen som hittills har varit hierarkiskt enhetliga organisationer är 

numera horisontellt fragmenterade organisationer där regeringen spelar en mindre central roll 

vad gäller ledning och administration. Denna övergång har lett till förändringar i den offentli-

ga förvaltningen i form av förändrade arbetssätt och organisationsstrukturer. Dagens nätverks-

styrande förvaltningar är främst inriktade på att bygga och förvalta effektiva nätverk samt att 

förbättra tillhandahållandet av tjänster och öka produktionen av kollektiva nyttigheter.
78

  

 

4.1.1.  Förbättringar/förändringar i en organisation 

 

En organisation bör byggas upp och fungera på ett sådant sätt att organisationens mål samt 

uppgifter främjas och kan utföras på bästa sätt. Dessutom ska det finnas möjlighet att kunna 

samordna och kontrollera personalens arbete. Organisationen ska vidare byggas upp och defi-

nieras utifrån hur denna samordning och kontroll ska genomföras, men även hur uppdrag, 

befogenheter, ansvar och resurser ska fördelas inom organisationen.
79

 

 

Vid en förändring i en organisation gäller det att skilja på vilken sorts förändring den vill 

åstadkomma. Om avsikten är att erhålla bättre styrning är det väsentligt att förändra organisa-

tionens struktur för att uppbära ordning och därmed få en effektivare organisation med bättre 

resursanvändning. Om motivet är att förändra processerna i organisationen bör dessa skildras 

samt kommuniceras på ett annorlunda sätt. Dessutom bör samarbete och samordning kring 

processerna förändras.
80

 I en offentlig organisation är det av stor vikt att förändringar berätti-

gas och att det tydliggörs vilka värderingar som ligger till grund för förändringarna samt hur 

dessa ska genomföras. All personal kanske inte innehar lika stor roll i förändringsarbetet, men 

samstämmighet om målen för förändringen bör tillgå samtliga.
81

  

 

I syfte att driva förbättringsarbete i en organisation finns ett flertal faktorer av avgörande art 

att ta hänsyn till. Den främsta och avgörande faktorn är att organisationens högsta ledning 

engagerar sig i förbättringsarbetet på ett påtagligt sätt som framgår tydligt.
82

 Denna bör sätta 

utmanande mål i form av effekter och framgångar i organisationen, samt prioritera, styra, 

samordna och följa upp arbetet. Rutiner för personal bör utarbetas och följas samt hur dessa i 

sitt dagliga arbete kan bidra till förbättring. Vidare krävs att organisationen har en infrastruk-

                                                           
78 Eikenberry, Angela M. (2009). The Present and (Normative) Future of Public Administration and Implica-

tions for ASPA. Public Administration Review, vol. 69, issue 6, p1060-1067, s. 1060-1061.  
79 Stiwne, Elinor Edvardsson (1997). Förändringsprocesser i kommunal organisation. En studie av organise-

ring och meningsskapande i två förvaltningar. Linköping: Linköpings universitet, s. 12.  
80 Stiwne, Elinor Edvardsson (1997), s. 15.  
81 Stiwne, Elinor Edvardsson (1997), s. 17.  
82 Sandholm, Lennart (2008). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkva-

litet. Lund: Studentlitteraturs, s. 58-59, 278-280. 
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tur som stödjer förbättringsarbetet samt att organisationen avsätter tid och resurser för detta 

ändamål. Information och statistik om hur arbetet framskrider bör tas fram och analyseras för 

att driva det vidare. Förändringen gynnas ifall det drivs i projektform där olika problemområ-

den som ska fokuseras på tas fram samt att projektet drivs av sådana som har eller får utbild-

ning och goda kunskaper i exempelvis projekt- och förbättringsarbete, och lämpliga metoder 

och verktyg avsett för detta.
83

  

 

Motstånd för förändring  

Intern motstånd för förändring kan upplevas i en organisation som baseras på olika omstän-

digheter. Det kan handla om fruktan för det okända där individer lämnar rutiner som de är 

vana vid och hamnar i en ny och osäker situation.
84

 Ett annat förhållande behandlar förlust av 

identitet i och med en förändring, där identifieringen med organisationen rubbas för de indivi-

der som länge har arbetat inom organisationen.
85

 Nya och högre krav på investeringar är en 

annan omständighet som kan råda där individer måste uppnå ny kompetens och kunskap för 

att genomföra nya arbetsuppgifter. En situation som kan få olyckliga konsekvenser för en 

individ är hot om personlig förlust där individen riskerar att förlora sitt arbete som följd av en 

förändring.
86

 

 

Om en organisation har beredskap för förändring är det större sannolikhet att organisationen 

tar emot förändringen positivt och att motstånd minskar. Anledningen till detta är att männi-

skor behöver förtroende, stöd, delaktighet och samarbete för att fungera effektivt. Därför bör 

ledningen i organisationen stärka sin personal samt stärka dess deltagande, engagemang och 

lojalitet. Organisationer som fungerar som stödjande och flexibla gentemot personalen har 

visat sig skapa en positiv inställning till förändringar.
87

 

 

4.2.  Ledning och roller 

 

Ett viktigt krav för att en omorganisering ska bli framgångsrik är att högre chefer samarbetar 

och tar ansvar för att utveckla en strategi som resulterar i att förändringen utmynnar i ett antal 

operativa mål och att detta genomförs på ett effektivt sätt.  Ett annat viktigt krav är att kun-

skap och erfarenheter utbyts mellan dessa chefer så att frågor som uppstår i olika avdelningar 

kan hanteras. Motivet bakom detta krav är att chefer på lägre nivå oftast är experter inom sina 

egna områden men saknar en bred förståelse för övriga avdelningar och hela organisationen.
88

  

 

Förändringar och omkonstruktioner i organisationer kan tillsammans, då de genomförs, bidra 

till att minska problem som uppstår i samband med ledning och utgöra fokus för personalen 

att utföra rätt saker på effektivast sätt.
89

  

 

Något som kan vara av stor vikt är att tydliggöra roller, det vill säga att organisationen har en 

tydlig uppdelning över vem som gör vad, att det finns chefer som leder det operativa arbetet 
                                                           
83 Sandholm, Lennart (2008), s. 58-59, 278-280. 
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tur, s. 447. 
85 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002a), s. 448. 
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samt att underliggande personal har olika ansvarsområden, till exempel att sköta inköp av 

varor inom ett visst område. Ett klargörande av roller underlättar både för ledning samt perso-

nal då alla kan fokusera på sina lämpliga aktiviteter. Vidare kan organisationen utveckla en 

kommunikationsstrategi med punkter som riktar sig till personalen och möjliggör för dem att 

relatera strategins övergripande syfte och inriktning till sitt eget arbete. Högre chefer med 

underchefer kan övervaka och leda dessa operativa förändringar för att arbetet dessutom ska 

framskrida effektivt.
90

  

 

Offentliga myndigheter verkar under ständig press att göra mer för mindre medan de själva 

anser att detta är svårt att uppfylla då de inte verkar under samma konkurrens och därmed 

innovationsanda som privata företag gör. Det är därför av stor vikt att de offentliga myndighe-

terna ökar produktiviteten och effektiviteten inom organisationen.
91

 Innovation börjar ofta på 

statlig nivå och sprider sig till andra offentliga myndigheter.
92

 Till exempel ska en övergång 

till e-handel genomföras och elektroniska beställningar (vidare benämnt e-beställningar) infö-

ras i den statliga förvaltningen, vilket medför ett komplext förändringsarbete som kommer att 

ta flera år att genomföra. För att erhålla de effektivitetsvinster som förväntas för stat och sam-

hälle, är det väsentligt att införandet sker samordnat och utifrån de behov som myndigheterna 

har. Viktiga framgångsfaktorer är att det utifrån ett regeringsbeslut om krav på myndigheter 

tydligt framgår vad myndigheterna behöver göra samt att en ansvarig leder och samordnar 

myndigheterna. Utifrån ett regeringsbeslut om resurser för arbetet ska myndigheter erbjudas 

stöd och information till näringslivet spridas.
93

  

 

4.3. Elektronisk fakturering 

 

Redan i början av 2000-talet förutspåddes att potentialen för e-fakturering och betalning var 

oerhört stor och att både fakturerande företag samt konsumenter skulle börja tillämpa tekni-

ken. Potentialen för kostnadsbesparingar beräknades vara desto större. Begränsningen då var 

spridningen och inställningen till tekniken; konsumenter ville inte ta emot e-fakturor om inte 

många företag skickade dem och företag ville endast skicka e-fakturor om många konsumen-

ter skulle använda dem. En annan begränsning i början var teknikutvecklingen samt invester-

ingskostnaden. De potentiella användarna hade inte fullt förtroende för den dåvarande tekno-

login, utan övervägde att vänta in en ny, utvecklad teknik, istället för att investera i program-

vara som skulle behövas bytas ut eller uppgraderas och därmed innebära fler kostnader.
94

      

 

Enligt en amerikansk studie som gjordes år 2000 har övergången till e-fakturering inte slagit 

igenom så fort som det har varit förväntat. Trots att ett visst anammande gjorts inom området 

Business-to-Customer (B2C), är marknaden för Business-to-Business (B2B) fortfarande omo-

gen. Huvudsakligen beror detta på att den tillgängliga mjukvaran fortfarande är svårhanterlig 

samt att funktionaliteten i systemet visar stora brister.
95

 Vidare fastställer studien ett par punk-

ter som bör beaktas av personal inom fakturahanteringen i företaget, bland annat att fram-
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gången till att sända samt ta emot så många e-fakturor som möjligt ligger i att låta leverantö-

ren få fakturera som de själva vill. Således bör företaget införa flervalsmöjligheter till att fak-

turera såsom att gå via en fakturaväxel, en bank eller en webbportal.
96

 

EDI 

Genom att utnyttja utvecklingen av Internet har nya tekniska informationssystem såsom Inter-

net electronic data interchange (I-EDI) framtagits.
97

 Denna standard är en utveckling av tradi-

tionell EDI med nya egenskaper. Detta standardiserade sätt att automatiskt överföra och utby-

ta information på mellan två affärssystem
98

 leder till högre effektivitet i B2B-transaktionerna. 

Internetbaserade teknologier är billigare, mer pålitliga och mer flexibla än VAN-baserade 

lösningar.
99

 VAN-tjänster är dyra att installera, underhålla och använda. Kostnaden för dessa 

tjänster baseras på en grundavgift plus en extra avgift per transaktion. Organisationen bör 

ändock tillvarata på de tjänster som förses av VAN-tjänsteföretaget. Dessa tjänster är bland 

andra säkerhet, tolkning av standarder och snabb och tillförlitlig informationsöverföring.
100

  

Då företag och organisationer redan har gjort stora investeringar i traditionell EDI attraheras 

inte många av att implementera den nya Internetbaserade EDI. En bidragande faktor kan vara 

att det endast har genomförts några få studier kring anammandet av I-EDI
101

, jämfört med den 

rikliga forskningen inom traditionell EDI. 

4.4. Införande av ny teknologi  

 

År 2008 genomfördes en amerikansk forskningsstudie inom I-EDI som tar upp fyra aspekter 

som kan främja eller hindra införandet av ny teknologi i en organisation. Den första aspekten 

är tekniska attribut såsom komplexitet, jämförbarhet (kompatibilitet) och relativa fördelar. Då 

teknikens komplexitet visar en negativ påverkan till att anamma en förändring, visar de två 

senare attributen en positiv påverkan. Den andra aspekten behandlar omgivningsfaktorer som 

påtryckning från olika håll, bland annat från regeringens sida. Även osäkerhet i omgivningen 

får en organisation att ta ställning till implementering av en ny teknik. I både teoretiska som 

empiriska undersökningar har vikten av konkurrenspåtryckning i anammandet av EDI lyfts 

fram. Ju starkare konkurrenspåtryckning en organisation upplever desto mer sannolikt blir det 

för organisationen att genomföra en förändring.
102

 Den tredje aspekten innehåller organisato-

riska faktorer. Framgången av implementeringen/förändringen beror på organisationens förbe-

redelse på denna. Det kräver således förberedelse i både teknologin och resurser. Att få stöd 

från högsta ledningen i organisationen är en viktig förutsättning för att implementeringen ska 

vara framgångsrik. Den fjärde och sista aspekten behandlar interorganisatoriska faktorer, det 

vill säga en samverkan mellan olika organisationer. Faktorer som makt, förtroende/tillit och 

engagemang i relationen mellan organisationer är viktiga i en förändringsprocess. Förtroende 

mellan parterna har visat en positiv påverkan i anammandet av ny teknik. Det råder ingen 

konsensus om den roll som makt spelar i förändringsprocessen. Vissa menar att makt skadar 

relationen mellan parterna och förstör implementeringen, medan andra tycker att makt har en 
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positiv påverkan och kan användas som påtryckningsmedel för att få andra parter att också 

införa systemet/förändringen.
103

 

4.5.  Effektivitet  

 

Under 1900-talet har en rad förändringar skett och utvecklingen har lett oss till en värld som 

domineras av Internet. Det är logiskt att offentliga myndigheter följer detta spår och anpassar 

sin organisation efter Internet och ny informationsteknik och sålunda omformar system, tjäns-

ter samt politiska nätverk. I början på 2000-talet kom USA:s regering att bli elektronisk och 

genomgick en betydande omvandling där Internet och informationsteknik användes i samband 

med samordning, kontroll och kommunikation. Utvecklingen ledde bland annat till framstå-

ende potential för högre effektivitet i produktion och tillhandahållande av information och 

tjänster.
104

  

 

Som tidigare nämnts leder en övergång till e-fakturering till högre effektivitet jämfört med det 

nuvarande och mest använda sättet att fakturera, det vill säga via pappersfakturor. Frågan är 

då – vad betyder effektivitet? Ett försök till en enkel förklaring av begreppet, med viss modi-

fiering, lyder som följande: 

”Effektivitet handlar om att göra rätt saker och hänger ofta samman med begreppet produkti-

vitet som innebär att göra saker på rätt sätt. Effektivitet har att göra med relationen mellan 

organisationen och dess omvärld. Om organisationen tillfredsställer kundernas behov är den 

effektiv. Om det däremot kostar organisationen alldeles för mycket, för att man inte gör det på 

rätt sätt, då är organisationen inte produktiv”.
 105

 

Enligt Jacobsen med flera, har begreppet effektivitet nära koppling till ”måluppfyllelse i för-

hållande till resursanvändning”. Detta innebär vidare ”att knappa resurser ska användas så väl 

som möjligt”.
106

  

Fördelarna med att gå över till elektronisk fakturahantering är, förutom de potentiella stora 

kostnadsbesparingarna man erhåller, en ökad effektivitet i organisationen i form av minskat 

pappersarbete och minskade kostnader som uppstår vid rutinmässiga/återkommande transak-

tioner. Dessutom erhålls en lägre felfrekvens, vilken annars skulle kräva extra arbete för att 

åtgärda. Elektronisk fakturahantering leder dessutom till minskad post och andra kostnader 

för att sända ut information på papper, tid och resurser sparas in genom att drift och tillhanda-

hållandet av tjänster effektiviseras. Minskad personal och arbetskraft är ytterligare en följd. 

Även vid upphandlingar mellan offentliga myndigheter och leverantörer erhålls högre effekti-

vitet och kostnadsbesparing då upphandlingar hanteras elektroniskt. Dessa fördelar uppstår då 

nya metoder mellan köpare och säljare tillämpas i upphandlingsprocessen jämfört med tradi-

tionella upphandlingar. Till nackdelarna hör att telefonsamtalen till företag och myndigheter 

ökar vid fel eller brist i informationen på till exempel hemsidor och i system.
107

 Elektronisk 

fakturahantering ställer med andra ord större krav på support. Problemet å andra sidan är att 

tillgången till och färdigheterna för att använda datorer och Internet inte är lika för samtliga 

medborgare, vilket innebär att offentliga myndigheter och kommuner parallellt måste erbjuda 

både traditionell och e-fakturering, vilket begränsar kostnadsbesparingarna.
108
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Med dessa teorier som bakgrund har vi utformat en intervjumall och enkät med frågor som 

berör organisationsförändring i form av övergång till e-fakturering, attityder till denna föränd-

ring, erfarenheter samt positiva och negativa effekter. Intervjufrågor samt enkätundersökning-

en finns bifogade som bilaga.
109
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 Se bilaga 3,4 samt 6. 
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5. Empiri  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av de intervjuer som har genomförts bland kommuner 

och myndigheter. Här redovisas hur övergången från pappersfaktura till e-faktura har skett. 

Dessutom redogörs för de resultat som har erhållits från enkätundersökningen bland Stock-

holms stads leverantörer.  

5.1. Sveriges kommuner och landsting (SKL)  

 

Elektronisk fakturahantering  

Syftet med att införa elektronisk fakturahantering i kommunal verksamhet/statliga myndighe-

ter är att skapa en effektivare administration.  

 

Elektronisk fakturahantering leder till bland annat följande: 

- en effektivare hantering, ett snabbare och effektivare flöde i hanteringen, till exempel 

vid godkännande och attest samt vid kopiering och arkivering.  

- dröjsmålsränta undviks, då flödet blir snabbare och man kan se vart fakturan har fast-

nat.  

-  ”ordning och reda” då det går att se över vilka som handlar och godkänner/attesterar, 

vilket skapar en god översikt över hur fakturaflödet ser ut. 

- fakturan kan matchas mot order.  

- god statistik, som är väsentlig vid inköp och utgör grund för nya upphandlingar.  

- elektronisk fakturahantering är miljövänligt, bland annat undviks transport av pappers-

fakturor.  

 

SKL ser inga egentliga nackdelar med elektronisk fakturahantering. Förnyade arbetssätt kan 

till en början vara en omställning för personalen, så som med allt nytt som införs i en organi-

sation. En nackdel idag kan vara att marknaden inte är helt mogen för detta ännu, att alla leve-

rantörer ännu inte kan elektronisk fakturahantering och att det dröjer ett tag till. 

 

EDI-faktura 

Fördelen med EDI-faktura är att den är komplett och innehåller mycket information och där-

för kan användas oavsett bransch. Den är strukturerad, vilket underlättar inläsningen och ger 

god statistik. Samtidigt är den stor och svår och för närvarande i EDIFACT-format som krä-

ver ett visst systemstöd hos sändare och mottagare, vilket gör att alla företag inte klarar av att 

skicka den. Vid frekventa beställningar och många fakturor, som oftast omfattar leverantörer 

som skickar ett stort antal fakturor per år anser SKL att EDI-fakturor ska användas. 

 

Svefaktura  

Användningsbegränsningen vid EDI-faktura var anledningen till att SKL år 2003/2004 ut-

vecklade Svefakturan. Svefakturan skulle vara en enklare faktura som de flesta leverantörer 

skulle kunna skicka. Kommuner kan inte bedriva effektiv e-handel med endast EDI, utan mås-

te erbjuda enklare fakturering för att nå den stora mängden leverantörer. Svefakturan är i ett 

annat teknisk format (XML) och innehåller en kombination av strukturerad information men 

framförallt fritextfält, vilket ger möjlighet att skriva in vad som helst. Svefakturan kan därmed 

användas oavsett vara eller tjänst och bransch. Bristen i struktur leder å andra sidan till att 

statistiken inte blir lika komplett.  
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De främsta fördelarna med Svefaktura är den breda användningen, den korta uppkopplingsti-

den då den är enkel att komma igång med och att parterna inte måste ingå komplicerade avtal 

innan anslutning. För att underlätta användningen av Svefaktura har SKL listat verifierade 

företag som kan skicka/ta emot Svefaktura. Det är tänkt att motsvarande tjänst ska införas för 

EDI-fakturor. Svefakturan kan dessutom kompletteras med elektroniska order, Sveorder, för 

att enkelt matcha ihop beställning och faktura. Sveorder används som en enklare variant av 

EDI. 

 

SKL:s rekommendationer 

SKL anser att Svefakturan och EDI kompletterar varandra. SKL rekommenderar Svefaktura 

för kommuner och landsting men dessa bestämmer själva när de vill införa det. För statliga 

myndigheter är det däremot krav sedan år 2008. Kravet gäller emellertid statliga myndigheter, 

leverantörerna kan fortfarande välja att skicka in pappersfakturor. Många myndigheter påver-

kar dock leverantörerna att skicka in Svefaktura. SKL rekommenderar att EDI-fakturor an-

vänds med leverantörer som kommuner bedriver frekvent handel med, till exempel vid inköp 

av livsmedel och kontorsmaterial, och då elektroniska order/beställningar ska matchas mot 

fakturor. Oftast omfattar detta förfarande leverantörer med stor fakturavolym per år 

 

Problem med elektronisk fakturahantering 

Offentlig sektor propagerar mycket för användningen av elektronisk fakturahantering för att 

göra det effektivt för en själv som mottagare, men det är självklart även effektivt för företag 

att skicka elektroniskt. Problemet är att få näringslivsorganisationer att marknadsföra koncep-

tet och affärsnyttan av att övergå till e-fakturering. Det enskilda företaget nås ofta av budska-

pet om e-fakturering därför det är en offentlig kund och att myndigheten mer eller mindre 

kräver det. Det hade varit bra om företaget fått veta att det även gynnar dem och inte bara för 

att uppfylla kundens krav. Begränsningen och svårigheten ligger alltså i att konceptet får för 

lite marknadsföring bland företag, vilket gör att större ansvar hamnar på den offentliga köpa-

ren/myndigheten, då denne både måste övertala leverantörer samt ställa krav i upphandlingar 

eller ha det som utvärderingskriterium. När sedan fel uppstår vid samarbeten får den offentli-

ga myndigheten ta större ansvar för att se till att det fungerar. 

 

I början var denna problematik större då tekniken precis infördes, idag fungerar detta bättre. 

Numera är det istället arbetet som offentlig köpare måste genomföra för att ansluta leverantö-

rerna som är tidskrävande. Anslutningstiden behöver inte vara relaterad till leverantörsstorle-

ken, i vissa fall går det fort medan det i andra fall tar lång tid. Det är inte alltid små leverantö-

rer som det är problem med utan även större leverantörer med större affärssystem som måste 

ställas om. Den tidsödande leverantörsanslutningen är något som många kommuner och 

landsting inte avsätter tillräckligt med tid och resurser för vid införandet. Många tror att det 

ska gå snabbt när lösningen väl är inköpt, vilket är långt ifrån sanningen. Att ställa krav i upp-

handlingar, informera samtliga leverantörer, få med dem samt testa fakturorna tar tid. När inte 

tillräckliga resurser avsätts brukar det innebära att personalen som arbetar med det är begrän-

sad. Att införa e-fakturering i den egna organisationen samtidigt som leverantörer ska anslutas 

blir då svårt. Oftast arbetar inte organisationen med införande på heltid, vilket leder till en 

tröghet och lång införandeprocess. Många organisationer har därför börjat anlita en tredje 

part, fakturaväxlar, för att hjälpa till med anslutningen, vilket har visat sig snabba upp proces-

sen att ansluta fler leverantörer. Denna tjänst innebär en kostnad, men detta kan jämföras med 

kostnaden för egen personal då arbetet genomförs inom organisationen.  
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SKL:s lösningar för snabbare införande 

SKL har försökt underlätta leverantörsanslutningen genom att tillsammans med ESV utveckla 

ett leverantörs-/partsregister. Tidigare hade SKL ett register med leverantörer som bedrev e-

handel och ESV hade ett register över de statliga myndigheter och företag som använde Sve-

faktura. Nu har dessa register körts ihop med möjlighet att söka på företag efter bransch och 

organisationsnummer, vilket underlättar samarbeten med företag med färdiga system för detta 

ändamål. 

 

SKL anser inte att skallkrav är lösningen för e-fakturering. Utvärderingskriterium är ett bättre 

alternativ, annars finns risken att leverantörer som inte har e-fakturering går miste om upp-

handlingar. Det är kanske inte heller rimligt att kräva att en leverantör ska kunna skicka elek-

troniskt vid avtalets ingående, men att ge denne tre månader för införandet kan vara befogat. 

Eftersom det idag erbjuds många möjligheter för leverantörer att skicka e-fakturor – via af-

färssystem, banker, fakturaväxlar eller faktura-/webbportal – så bör kommuner ställa utvärde-

ringskriterium. 

 

Om kommuner inte ställer krav på e-fakturering vid upphandlingar och kontaktar leverantörer 

i efterhand, rekommenderar SKL att kommunerna börjar med att bestämma vilka leverantörer 

som ska bearbetas. På så sätt skapas en strategi som passar den egna organisationen och per-

sonalen. Kommunerna kan till exempel börja med de leverantörer som skickar periodiska fak-

turor (energi och telefoni) då de omfattar ett stort antal fakturor, och sedan successivt beta sig 

nedåt. Sedan kan det vara fördelaktigt att fortsätta med upphandlade leverantörer med ramav-

tal. När leverantörerna ska kontaktas kan kommunerna börja med att antingen skicka brev till 

leverantörerna med kommunens mål att införa e-fakturering och tillkalla informationsmöte 

med närmare beskrivning om vad det innebär, eller kontakta leverantörerna per telefon. Bäst 

är att bjuda in till möte och sedan följa upp per telefon.  

 

Alla vägar in  

Vid anslutning bör kommunen ha respekt för leverantörerna och acceptera att de skickar e-

fakturor på olika sätt, antingen direkt från ett affärssystem, via bank, fakturaväxel eller faktu-

ra-/webbportal. Kommunen bör vara öppen för leverantörernas förutsättningar och inte tvinga 

in dem i en specifik lösning. Det VAN-tjänsteföretag som tar emot de e-fakturorna och slussar 

dem vidare, bör kunna ta emot e-fakturor på olika sätt. Kommuner bör även ha stöd för att 

kunna ta emot e-fakturor via Transportprofilen som innebär att fakturor skickas rakt över In-

ternet utan VAN-tjänsteföretag. Denna tjänst är en relativt ny teknik som både är enkel och 

håller kostnaderna nere.   

 

Verksamhetsmässiga rekommendationer   

Kommuner kan antingen välja att ta in en extern projektledare/konsult, men det väsentliga är 

att involvera den egna personalen då dessa besitter kunskap om organisationens struktur. Den 

egna organisationen bör ses över och erbjuda personalen utbildning (för att lära sig hantera 

system) och uppföljning (med möjlighet att ställa frågor). Arbetet bör genomföras med eko-

nomiavdelningen, inköp och IT och det kan vara relevant att företrädare för de olika förvalt-

ningarna (stadsdelarna i Stockholms stads fall) finns representerade. Det kan även vara av vikt 

att se över vilka som godkänner och attesterar fakturor.  

 

SKL rekommenderar att en projektledare driver projektet med en projektgrupp som stödjer 

arbetet, i vissa fall även en referensgrupp längre ut i organisationen. Det är viktigt att se över 

de förändringar som ska genomföras inom organisationen: 

- Hur ser det ut idag; vilka är förutsättningarna för att lyckas med förändringen?  
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- Hur vill vi att det ska se ut; mål och visioner?  

- Vem gör vad idag och vilka ska arbeta med det; planering och strategi?  

 

Det väsentliga är att först genomföra det interna arbetet innan leverantörer börjar anslutas. 

Därefter undersöka vilka tekniska förutsättningar kommunen har, vilka system som finns och 

om de behöver kompletteras. Har inte kommunen det IT-stöd som behövs kanske det måste 

upphandlas. När kommuner ska fatta beslut om att införa e-fakturering rekommenderar SKL 

att kommunen har ett beslut på ledningsnivå. Skälet är att kommunen då får resurser för detta 

samt för att säkerställa att det finns personal som har (1) arbetstiderna att kunna göra det och 

(2) att man har legitimitet ”uppifrån” att gå ut till förvaltningarna och övertyga dem.  

 

Kostnadsbesparingar och fördelar  

De stora kostnadsbesparingarna uppnås då kommunen både bedriver e-handel samt hanterar 

beställningar elektroniskt. Detta innebär att kommunen köper rätt produkter till rätt priser av 

rätt leverantörer. De absolut största fördelarna och vinsterna erhålls då hela flödet är elektro-

niskt – matchning mellan e-beställningar och e-fakturor. Alla kommuner och landsting erhål-

ler fördelar genom att införa e-fakturering. För leverantörer är det bra att göra en avvägning 

mellan att införa e-fakturering och att sköta det manuellt.  

 

Fördelar för företag/kommuner som börjar ta emot e-fakturor  

- en effektivare hantering,   

- fakturorna direkt in i flödet  

- snabbare godkännande och attest 

- statistik över som köpts 

- kontroll över vad som köps 

 

Fördelar för leverantörer som börjar sända e-fakturor 

- den praktiska pappershanteringen undviks (skriva ut, lägga i kuvert, frankera, skicka 

iväg – onödigt administrativt jobb) 

- en kvittens på att fakturan (fördel vid Svefaktura) har kommit fram 

- kontroll över vilka fakturor som skickats, när de har skickats, när betalningen kommer 

in och så vidare 

 

Framtiden 

SKL ser en ökning i användningen av e-fakturor, dels på grund av kravet för statliga myndig-

heter, dels på grund av att kommuner och landsting börjar få upp intresset för detta. För leve-

rantörer kan det vara idé att investera i det då användningen hos bland annat kommuner hela 

tiden ökar. SKL märker av en ökning hos leverantörer då många ringer in och frågar om det är 

idé att börja med e-fakturering gentemot en kommun och om det är fler kommuner som an-

vänder det. 
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5.2. Skatteverket i Gävle 

 

Skatteverket i Gävle har cirka 9000 leverantörer per år, varav 190 stycken skickar e-fakturor. 

Kommunen har en volym på cirka 180 000 leverantörsfakturor per år. E-fakturorna uppgår 

till cirka 55 procent.  

 

Införandet av e-fakturering 

E-fakturering infördes i Skatteverket i samband med lagen om att alla statliga myndigheter 

skulle skicka och mottaga e-fakturor från och med 1 juli 2008. Året innan startades ett projekt, 

där ett nuläge kartlades för att alla inblandade skulle vara medvetna om vad som gällde. Se-

dan delades det in i olika delprojekt som samma eller olika personer fick ansvara för. Detta 

välstrukturerade sätt möjliggjorde en tydlig översikt över hur långt Skatteverket hade kommit 

och hur långt det var kvar tills målen i delprojekten var uppnådda.  Tomas Hallqvist kallades 

in som verksamhetsexpert inom området för leverantörsreskontra och hade flera inledande 

diskussioner med projektledaren om hur övergången till e-faktureringskulle genomföras. Där-

efter togs personer med olika kompetenser in i projektet som bidrog med olika kompetenser. 

Dessutom användes konsulter i form av analytiker som dokumenterade och testade olika sa-

ker. Skatteverket hade således bemanning på alla poster.  

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Skatteverket hade redan startat med e-fakturering år 2004 men skulle nu effektivisera proces-

sen mer och samtidigt spara mycket pengar. Skatteverkets agerande som myndighet skapar 

ringar på vattnet för andra myndigheter, varför myndigheten tog sitt ansvar och införde e-

fakturering. I införandeskedet såg projektgruppen nästan bara kostnader och resursutnyttjande 

och inte besparingar, det har dock visat sig att Skatteverket har sparat resurser på hanteringen 

av fakturor då det numera är färre kontrollpunkter. 

 

Leverantörsbearbetning 

Skatteverkets VAN-tjänsteföretag har erbjudit att hjälpa myndigheten med att kontakta och 

ansluta olika leverantörer, men myndigheten valde att själv genomföra denna process för att 

undvika kostnader för konsulttimmar. Myndigheten blev själv förfrågad av leverantörer då 

många företag är intresserade till att övergå till e-fakturor eftersom de ser en besparing i detta. 

Det förekommer att företag skickar brev till Skatteverket där de visar sitt intresse för e-

fakturering. Skatteverket kontaktar dessa leverantörer om de är intressanta och om de tar upp 

en stor del av myndighetens fakturavolym. 

 

Många av leverantörerna påstått sig vara mer redo än vad dem egentligen har varit, de kanske 

inte har haft den mognad som Skatteverket förväntat. Inställningen till övergången bland leve-

rantörerna har varit blandad, dock är majoriteten positiv.  

 

Myndigheten kan öka andelen e-fakturor om den styr beställarna. I inköpsskedet kan myndig-

heten ställa krav på att leverantörerna måste skicka e-fakturor. Om upphandling skulle ske på 

detta sätt skulle konkurrensen förmodligen hämmas och leda till högre inköpspriser eftersom 

det endast kvarstår några få leverantörer som kan lägga anbud på myndighetens upphandling-

ar. 

 

Kostnader och kostnadsbesparingar 

Myndigheten har uppskattat att införandet av e-fakturering har uppgått till ett antal miljoner 

kronor. Även extra kostnader har uppkommit i form av konsultarvoden när myndigheten har 
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fått hjälp av VAN-tjänsteföretag. Projektgruppen hade dock ingen budget för att införa e-

fakturering i myndigheten utan arbetade utifrån direktiv från högsta ledningen.  

 

I dagsläget har Skatteverket uppnått en kostnadsbesparing i form av att en årsarbetskraft har 

dragits ned på leverantörsreskontran. Om denna besparing dock sätts i relation till invester-

ingskostnaden är den försumbar.  

 

Positiva och negativa effekter samt problem som myndigheten har stött på 

De problem som myndigheten har upplevt har, förutom leverantörers otillräckliga mognad, 

varit att VAN-tjänsteföretagets fakturaväxel inte har varit färdigutvecklad. Ett annat problem 

är fakturor som fastnar i olika delar i flödet och att myndigheten inte får signaler på detta. Det 

har förekommit många klagomål internt vad gäller bytet av system, där viss personal anser att 

all förändring är en försämring. Negativa effekter som har uppstått är bland annat den teknis-

ka komplexiteten att sätta upp en e-faktura, dock har Skatteverket som stor myndighet lyckligt 

nog stor kompetens inom detta.  

 

Positiva effekterna är att inkommande fakturor är pålitliga vad gäller belopp, datum, referens 

med mera, vilket inte kräver kontroll av personalen. Det är således ingen tolkningsfråga – ett 

angivet belopp är ett gällande belopp. Det är här som en årsarbetskraften har sparats in. 

 

Erfarenheter  

Myndigheten borde gått ut på bredare front och diskuterat med flera VAN-tjänsteföretag samt 

anslutit åtminstone två ytterligare operatörer för att undvika sårbarhet vid fel som inträffa i 

VAN-tjänsteföretagets växel. Det kräver dock att myndigheten är en stor fakturamottagare för 

att kunna ha olika operatörer.   

 

Mål och framtid  

Skatteverket har cirka 55 procent e-fakturor. Målet är att uppnå 70-75 procent e-fakturor. 
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5.3.  Lunds universitet 

 

Lunds universitet har över 9000 leverantörer per år, varav cirka 500 stycken skickar e-

fakturor. Kommunen har en volym på över 150 000 leverantörsfakturor per år. E-fakturorna 

uppgår till 16 procent (år 2008).  

 

Införandet av e- fakturering 

E-fakturering infördes år 2007 och baserades på ett politiskt beslut. Universitetet började med 

en utförlig studie om genomförandet i organisationen, undersökte vilket tekniskt system som 

skulle upphandlas, därefter testkördes systemet och sedan lades ett schema på hur projektet 

skulle sättas igång. Hela projektet tog cirka sex månader att genomföra. Vid köpet av pro-

gramvara användes tekniska konsulter från det säljande företaget för att igångsättande av sy-

stemet. Därefter har universitetet arbetat med driften själv.  

 

Universitetet satte stopp för direkt inkommande pappersfakturor till organisationen. Istället 

fick leverantörerna skicka fakturorna till ett skanningsföretag som sedan konverterade pap-

persfakturorna till e-fakturor och vidarebefordrade dessa till universitetet.  

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Målen med införandet av e-fakturering var dels att uppfylla kravet från staten, dels att uppnå 

hög effektivitet och kostnadsbesparing. En annan viktig punkt var möjligheten till tydligare 

uppföljning av avtalstrohet.  

 

Leverantörsbearbetning 

Universitetet kontaktade leverantörerna och informerade dessa om övergången till e-fakturor 

via e-post och telefonsamtal. Därefter har universitetet haft kontinuerlig kontakt med dessa. 

Beroende på tid och resurser hos leverantörer har majoriteten haft en positiv inställning till e-

fakturor då de själva inser vinsterna med detta och även möjligheten till matchning mellan 

order och faktura.  

 

Kostnader och kostnadsbesparingar 

Lunds universitet har inga uppgifter på hur mycket införandet av e-fakturor har kostat samt de 

besparingar som uppnåtts, dock har universitetet haft en välkalibrerad projektbudget. De fak-

turor som inte grundas på en elektronisk order kräver mer attestering och handläggningstid 

och kostnaden för dessa kommer att minska i och med att antalet elektroniska order ökar.  

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

De flesta problem som universitet har stött på i införandet och arbetet med e-fakturor har varit 

temporära, som exempelvis att fakturor fastnar i hanteringsprocessen. Det gäller att arbeta 

strukturerat för att upptäcka och avhjälpa felen. 

 

Positiva effekter är bland annat effektivare administration, minskade kostnader och bättre 

översikt. Även periodiska e-fakturor upplevs som positiva då ett minimum- och maximumin-

tervall fastställs, vilket gör att dessa fakturor inte behöver attesteras utan flödar bara igenom 

systemet. Den långsiktiga effekten är att universitetet får mer pengar över till forskning och 

utbildning.  
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Erfarenheter  

Lunds universitet har inte upplevt några negativa effekter, dock skulle universitet vilja ha 

gjort vissa saker annorlunda, som exempelvis att attestgången sågs över för att få den smidi-

gare samt att större fokus borde ha legat på elektroniska order från början. 

 

Mål och framtid 

År 2007 utgjorde de e-fakturorna fyra procent, vilka ökade till 16 procent år 2008. Lunds uni-

versitet har som delmål att uppnå 20 procent e-fakturor vid årsskiftet 2009/2010.
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5.4. Skellefteå kommun 

 

Skellefteå kommun har cirka 5000 leverantörer per år, varav cirka 75 stycken skickar e-

fakturor. Kommunen har en volym på cirka 150 000 leverantörsfakturor per år. E-fakturorna 

uppgår till 55 procent.  

 

Införandet av e- fakturering 

Sedan slutet på 1990-talet har Skellefteå kommun mottagit e-fakturor från tre av sina största 

leverantörer som då stod för cirka 13 procent av fakturavolymen. Dessa fanns kvar fram till år 

2007 då kommunen införde ett nytt projekt för att övergå från pappersfakturor till e-fakturor. 

På två år har antalet leverantörer som skickar e-fakturor till kommunen gått från tre till 75 

leverantörer.  

 

Kommunen investerade i ny programvara för att kunna ta emot e-fakturor. För att komma 

igång med den egna programvaran användes konsulter som även har fungerat som support. 

De leverantörer som hade teknik och förmåga för ändamålet kopplades sedan upp. Kommu-

nen ställde även upp med att hjälpa lokala leverantörer som var intresserade och hänvisade 

dem till andra systemleverantörer som kunde hjälpa dem att komma igång.  

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Målsättningen är minskade kostnader för fakturahantering, snabbare och effektivare flöde. Då 

en pappersfaktura går via ett skanningsföretag tar det cirka fem till sex dagar innan fakturan 

når kommunens system. Genom en e-faktura sparas mycket tid då fakturan i stort sett tas emot 

så fort leverantören trycker på ”sänd-knappen”.  

 

Leverantörsbearbetning 

Kommunen genomförde en studie om vilka leverantörer som skickade stora volymer fakturor. 

Leverantörerna kontaktades sedan via brev, telefon, frukostmöten med mera för att undersöka 

vilka möjligheter som fanns för att skicka e-fakturor. 

 

Den inställning som leverantörerna har till övergången till e-fakturor beror mycket på företa-

gens storlek, om leverantören redan har tekniken och utnyttjar den för e-fakturering med 

andra kunder och så vidare. De lokala leverantörerna samt andra mindre företag har inte varit 

medvetna om innebörden av e-fakturor samt har ofta saknat programvara för att framställa e-

fakturor. Därför har bearbetningen med mindre leverantörer krävt mer tid och arbete. När le-

verantörerna fått inse vad de själva tjänar på att överge pappersfakturan och istället fakturera 

elektroniskt har kommunen dock inte stött på någon leverantör som varit negativ eller velat 

avstå från att ge övergången ett försök.   

 

De mindre företagen använder en virtuell skrivare via VAN-tjänsteföretagen för att fakturera 

kommunen elektroniskt. Dock används inte VAN-tjänsteföretagen alltid, då det är möjligt att 

även skicka e-fakturor direkt till kommunen. Detta sätt är det billigaste men är tillgängligt för 

alla leverantörer. De stora leverantörerna är vanligen redan anslutna mot en egen VAN-tjänst 

eller använder samma tjänst som kommunen själv. I detta fall informerar kommunen den egna 

VAN-tjänsten, att en ny leverantör hädanefter kommer att skicka Svefakturor, och då justeras 

systemet för att automatisera trafiken mellan parterna.  

 

Kostnader och kostnadsbesparingar  

Skellefteå kommun har inte beräknat hur mycket införandet av just e-fakturering har kostat då 

kommunen arbetade med ett stort elektroniskt handelsprojekt där även e-fakturering har in-
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gått. Detta projekt omfattade en budget som uppgick till cirka två miljoner kronor, där e-

handel stod för den största kostnaden.  

 

Kommunen har hållit projektbudgeten men dolda kostnader har uppkommit i form av kon-

sultarvoden då det funnits behov av extra hjälp. Driftkostnader har dock minskat såsom mot-

tagningskostnaden (porto) för en e-faktura som kostar cirka 2,50 kronor per styck, jämfört 

med mottagningskostnaden för en skannad faktura som ligger på cirka 4,50 kronor. De faktu-

ror som skickas direkt till kommunen utan mellanhänder kostar inget att mottaga. 

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

Den personal som arbetar med e-fakturering i kommunen har inte upplevt några problem med 

införandet eller det fortsatta arbetet. De anser istället att hela processen gått smidigt överlag. 

Det som eventuellt kan upplevas som negativt är informationsförluster som förekommer i e-

fakturan jämfört med pappersfakturan. Detta ska dock upptäckas och ses över i testprocessen.  

 

De positiva effekter som upplevs med e-fakturering är dels en effektivare hantering av faktu-

rorna, dels de lägre kostnaderna. Kommunen har fått ett smidigare och snabbare flöde där 

bland annat mottagningstiden för en faktura har förkortats med cirka fem-sex dagar vilket 

medför extra förfallotid för kommunen vid betalning av fakturan. Andra positiva effekter är 

korrekthet av informationen i fakturorna då alla fakturor följer en standardmall och ser lika-

dana ut, jämfört med pappersfakturorna variera. 

 

Erfarenheter  

Skellefteå kommun tycker att övergången till e-fakturor har gått relativt smidigt och kan inte 

nämna något specifikt som de skulle ha gjort annorlunda. 

 

Mål och framtid 

Skellefteå kommun har som mål att uppnå 60 procent e-fakturor vid årsskiftet 2009/2010. Det 

framtida målet avseende andel e-fakturering är satt till 70-80 procent.  
 



 36 

5.5. Skövde kommun 

 

Skövde kommun har 3600 leverantörer per år, varav 272 stycken skickar e-fakturor. Kommu-

nen har en volym på 95 000 leverantörsfakturor per år. E-fakturorna uppgår till 60 procent.  

 

Införande av e-handel och fakturering 

Skövde kommun införde e-handel med hjälp av EDI år 1998. Vid den tidpunkten hanterade 

kommunen beställningar elektroniskt samt tog emot fakturor elektroniskt. Detta arbete var en 

följd av att staten gjorde en upphandling med e-handel där tre ramavtalsleverantörer upphand-

lades, och varav Skövde kommun valde en av dessa leverantörer. Kommunen upphandlade 

sedan ett system för e-handel och avsatte en personalresurs för detta arbete.  

 

Till en början anslöts endast en leverantör som hade en större volym fakturor. Sedan fortsatte 

uppkopplingen med andra ramavtalsleverantörer. Som i de flesta kommuner står ett fåtal leve-

rantörer för ett större antal fakturor.  

 

Övergången till e-handel och fakturering 

Skövde kommun valde att genomföra övergången till e-handel och fakturering själv utan 

verksamhetskonsult, trots att kommunen varken hade kunskap eller erfarenhet av detta områ-

de. Av den anledningen tog det längre tid att bygga upp denna kunskap, men i gengäld har 

kommunen behållit kunskapen inom organisationen. 

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen?  

Anledningen till införandet av e-fakturering i Skövde kommun baserades på olika motiv: 

1) Effektivisera beställningar, det vill säga frigöra tid. 

2) Beställningar skulle ske via ramavtal. Genom att använda ett system kan beställarna 

runt om i verksamheten styras bättre till att beställa rätt produkter, men även till att 

välja de billigaste produkterna. Detta leder till en besparing av resurser, tid och peng-

ar.  

3) Andra fördelar (vad avser EDI) är att när fakturor läses in elektroniskt så finns de i sy-

stemet, vilket innebär att informationsdata och statistik lättare kan plockas fram. 

 

Tillvägagångssätt vid anslutning av leverantörer 

Tillvägagångssättet för att kontakta leverantörer gjordes i olika perioder. Under den inledande 

perioden togs en lista på kommunens leverantörer ut för att få en överblick över vilka som 

skickar flest fakturor. Utifrån denna lista kontaktades sedan leverantörerna, både via brev och 

telefon. Fram till år 2003/2004 hade kommunen 15-20 leverantörer som skickade e-fakturor, 

jämfört med dagens 272. De senaste åren, har kommunen arbetat med större massutskick och 

följt upp dessa med telefonsamtal. Dessutom har kommunen bjudit in leverantörer till konfe-

renser både själv och via extern part. 

 

När en leverantör ansluts kontaktar kommunen leverantören och ber denne att besöka kom-

munens hemsida där information om anslutning och tillvägagångssätt finns upplagd. Vid an-

slutning till e-fakturering via EDI-faktura är processen längre och ibland upprättas EDI-avtal 

om hur fakturorna ska utbytas mellan parterna. 

 

Leverantörers inställning  

Det finns en stor spridning vad gäller leverantörernas inställning till övergången från pappers-

fakturor till e-fakturor där leverantörernas mognad avgör. Majoriteten av leverantörerna har 
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dock varit positiva till övergången. Kommunen har kunnat utskilja en uppdelning mellan leve-

rantörernas inställning: 

 

- Vissa, oftast större leverantörer, är redan kunniga och hade färdiga tekniska lösningar. 

I dessa fall handlade det om att få igång kommunikationen mellan parterna. 

- Många leverantörer har redan system och hör själva av sig till kommunen och vill bör-

ja skicka e-fakturor (positiv inställning). 

- En stor grupp leverantörer med mindre antal fakturor hade en negativ inställning. Des-

sa anser att de skickar för få fakturor och har inga system som stödjer förändringen. 

Övergången blir helt enkel för kostsam, både i tid och pengar.  

- Ett antal leverantörer som ligger efter teknikmässigt och har problem. Dessa leveran-

törer kan variera i storlek och vara ganska stora men använder fortfarande gamla sy-

stem. 

- Riktigt små leverantörer som kommunen inte lägger mycket kraft på. Dessa har ingen 

elektronisk koppling och tycker att tiden för förändringen är besvärlig.   

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

Vid övergången till e-fakturering har Skövde kommun stött på teknik-

/kommunikationsproblem samt problem på standard-/meddelandenivå och beskrivs nedan: 

 

1) Teknik-/kommunikationsproblem: för att leverantörerna ska kunna skicka fakturor 

elektroniskt är kravet att leverantörerna har ett system som stödjer det. Detta problem 

med låg teknikmognad hos leverantörer börjar nu avta, men har under resans gång va-

rit stort. 

2) Problem på standard-/meddelandenivå: en leverantör påstår sig skicka information om 

ett visst ärende, men skickar det inte enligt standard. När kommunen sedan mottar fak-

turan och ska tolka den så ser bilden inte likadan ut hos kommunen som den gör hos 

leverantören, vilket kan leda till att en faktura hamnar hos fel person. I sådana fall är 

Svefakturan bättre än EDI.  

 

De positiva effekter som upplevts beskrivs nedan: 

- När de tekniska problemen väl lösts och fakturan kommer in till kommunen som den 

ska, minskar antalet fel i fakturorna (felkällorna är fler i de skannade fakturorna där in-

formationen tolkas av bolaget).  

- Återsökning av fakturor blir enklare då fakturorna är elektroniska. 

- Fakturaflödet i kommunen tar mindre tid när en faktura skickas runt elektroniskt än 

när den skickas med intern post.  

- Den elektroniska fakturahanteringen kräver mindre personal. Personal har inte avske-

dats, men omplacerats eller fått andra arbetsuppgifter. 

- Det är lättare att plocka ut statistik ur en e-faktura än en skannad.  

- Kommunen erhåller en central översikt vid e-fakturering.      

 

De negativa effekterna beskrivs nedan:  

- Den elektroniska fakturahanteringen kräver att en organisation har egna resurser av en 

annan typ än förut, bland annat personal med teknisk högre kunskap.  

- Kommunen har varit tvungen att förändra sin personalprofil. Det har varit svårt för 

personalen att arbeta som tidigare då elektronisk fakturahantering ställer andra krav.  
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Kostnader och kostnadsbesparingar 

Skövde kommun har försökt sammanställa kostnader och besparingar för införandet av e-

faktura gällande år 2009. Investeringar på årsbasis uppgår till cirka 200 000 kronor (inklusive 

arbetskostnad). Kostnadsbesparingar till följd av minskad skanning, minskat manuellt arbete 

samt minskad felhantering uppgår till cirka 230 000 kronor. Besparingarna väntas öka efter-

som investeringarna minskar samtidigt som besparingarna har en ackumulerande effekt, före-

gående års besparingar får ett tillägg med ökade besparingar för kommande års investeringar. 

 

Erfarenheter 

Det finns en del som kommunen skulle vilja ha gjort annorlunda i arbetet med e-fakturering. 

Processen för att bearbeta leverantörerna borde genomförts annorlunda. Fördelningen av re-

surser för att följa upp leverantörerna skulle kanske ha lagts på leverantörer med större trans-

aktionsvolymer, alltså fler antal fakturor per år. Kommunen har lagt ned ganska mycket tid på 

leverantörer med små volymer. Det hade varit mer effektivt att beta av leverantörerna upp-

ifrån istället, det vill säga att börja med de som skickar många fakturor.  

 

Kommunen har använt banker som VAN-tjänsteföretag och erfarenheten har varit att de lovar 

mer än vad de genomför samt att deras system är tröga. Avtal med dessa banker har sagts upp 

på grund av att misslyckade samarbeten samt att tid och pengar har lagts ned på banker utan 

att det har varit lyckosamt. Kommunen använder numera annat VAN-tjänsteföretag som å 

andra sidan har varit mycket flexibel och en viktig del av den snabba utvecklingen är just 

samarbetet med detta. VAN-tjänsteföretagets affärsidé är att hjälpa leverantörer att skicka 

Svefakturor, vilket innebär att de själva lägger ned mycket arbete för att få kontakt med nya 

leverantörer. Detta har visat sig mycket gynnsamt för kommunen. 

 

Mer tid borde ha avsatts för den interna rutinen/kontrollen och personalen. Anledningen till 

att kommunen fortfarande får så många pappersfakturor beror på att personalen köper in pro-

dukter utan att tänka på hur fakturan sedan kommer in. Mer tid borde ha avsatts för att styra 

dessa beställare till rätt leverantörer. Detta omfattar ett större arbetsprojekt som nu genomförs, 

men som borde ha startats tidigare och på ett mer kraftfullt sätt. ”Ska man beställa produkter 

från en leverantör ska man tala om för denne att man vill ha fakturan elektroniskt”.        

 

Mål och framtid 

Skövde kommun har fortfarande god tillströmning av leverantörer. Under år 2009 har antalet 

leverantörer ökat med 150 stycken. Ökningen har varit 10 procent per år de senaste tre åren. 

Den stora ökningen har varit Svefaktura, av de 272 leverantörerna skickar drygt 250 stycken 

Svefakturor. Resterande leverantörer skickar EDI-fakturor. Kommunen hoppas uppnå 70-80 

procent e-fakturor, vilket anses vara en god nivå.  
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5.6. Sigtuna kommun  

 

Sigtuna kommun har 3000 leverantörer per år, varav 100 stycken skickar e-fakturor. Kom-

munen har en volym på 60 000 leverantörsfakturor per år. E-fakturorna uppnår till 37 pro-

cent (november 2009).  

 

Införande av e-handel och fakturering 

Sigtuna kommun införde e-handel år 2000 baserat på ett politiskt beslut, vilket genererade en 

viss volym e-fakturor. E-fakturering med Svefaktura infördes sedan år 2006, dock utan ett 

politiskt beslut.    

 

Övergången till e-handel och fakturering 

Övergången till e-fakturering inleddes med ett antal leverantörer (500 stycken) togs ut av den 

totala leverantörsstocken. Brev skickades till dessa med ”lagom” påtryckning om att börja 

skicka e-fakturor till kommunen. Detta följdes sedan upp med telefonsamtal och ambitionen 

var att ringa samtliga leverantörer, varav kommunen nådde 60-70 procent. Utöver detta bjöd 

kommunen in ett mindre antal leverantörer till seminarium där e-fakturering presenterades, 

vad som krävdes av leverantörerna, vad det kostade och så vidare. Övriga aktiviteter under 

den inledande perioden omfattade annonser om e-fakturering till leverantörerna i den lokala 

tidningen samt information på kommunens hemsida. Kommunen valde att genomföra denna 

process själv med en projektanställd som tillsammans med andra anställda ringde runt till le-

verantörerna. 

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Anledningen till att kommunen införde e-fakturering var främst att uppnå kostnadseffektivitet 

och effektivare hantering, dels att få ned kostnaderna för fakturahantering, dels att erhålla 

högre kvalitet i fakturorna. Vid skanning och registrering av pappersfakturor kan registre-

ringsfel uppstå, och det är dessa som kommunen vill undvika. Även ett mindre miljötänk låg 

bakom införandet.   

 

Tillvägagångssätt vid anslutning av leverantörer 

Tillvägagångssättet för att kontakta leverantörerna genomfördes vid två tillfällen; första gång-

en år 2006 och andra gången år 2008. Vid det första tillfället hade de flesta leverantörerna en 

tämligen avvaktande och tveksam inställning på grund av kostnadsaspekten (kommunen be-

räknar inköp av programvara till cirka 3000 kr), andra leverantörer valde att gå vidare direkt. 

Vid det andra tillfället upplevdes en stor skillnad, gehöret var betydligt större, delvis på grund 

av att marknaden var mer mogen och att många leverantörer hade uppmärksammat det statliga 

kravet. Det var allmänt större fokus på e-fakturering. 

 

Sigtuna kommun ansluter sina leverantörer med hjälp av VAN-tjänsteföretag. Bearbetningen 

går ut på att kommunen hittar rätt positivt inställd leverantör och sedan bedöms vilket VAN-

tjänsteföretag som är lämpligast partner. Sedan lämnas arbetet över till leverantör för pro-

gramvara/anslutning. Enkel e-fakturering kräver inget avtal mellan kommun och leverantör.  

 

Vid upphandlingar av leverantörer av varor och tjänster har kommunen numera skallkrav på 

e-fakturering– vill en leverantör vara avtalsleverantör till Sigtuna kommun måste denne gå 

med på att skicka e-fakturor. Anledningen/motivet till att kommunen kan ställa skallkravet är 

att kommunen erbjuder olika sorters lösningar till sina leverantörer, även kostnadsfria (Faktu-

raportal).  
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Vid e-fakturering används Svefaktura och Transportprofilen. Sigtuna kommun lämnar valet 

av VAN-tjänsteföretag till leverantören själv. Kommunen tar emot en standardfaktura oavsett 

var den kommer ifrån. 

 

Kostnader och kostnadsbesparingar 

Kommunen har betalat 25 000 kr i kostnader för införandet av e-fakturering, vilket utgörs av 

investering av programvara för att kunna ta emot Svefaktura. Denna kostnad är extern kostnad 

och den enda grundinvesteringen. Kommunen har investerat i egen personaltid sedan år 2006, 

motsvarande ungefär 25 procent av en heltidstjänst, cirka 150 000 kr om året (återkommande 

kostnad). Kommunen hade ingen formell separat projektbudget för den elektroniska fakture-

ringen utan arbetet tas på egen arbetstid, dock fanns budget för den återkommande årliga 

kostnaden.  

 

Sigtuna kommun har som önskat uppnått en kostnadsbesparing på cirka 600 000 kr per år. 

Kostnadsbesparingen för e-faktura uppgår idag till cirka 20-30 kronor, där stor del utgör be-

sparing i personal. Den tekniska hanteringen, det vill säga att få in fakturan i systemet kostar 

två kronor per faktura och är en transaktionsavgift som VAN-tjänsteföretagen tar. Vid skan-

ning uppgår denna kostnad till cirka fyra-fem kronor per faktura. När det diskuteras om mins-

kad hantering av fakturor så avses övergången från pappersfakturor till e-fakturor, vilken sta-

ten beräknar till 100 kr i besparing per faktura.     

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

Det största problemet som kommunen har stött på sedan år 2006 är kommunikationen med 

och mellan leverantör och VAN-tjänsteföretag, det vill säga hur och från vilken leverantör 

som kommunen mottar fakturorna. En utmaning har varit att motivera leverantörerna att gå 

över till e-fakturor. Kommunen har även genomfört det som Kerstin Wiss Holmdahl från SKL 

menar att näringslivsorganisationerna bör göra, alltså att förespråka om nyttorna med e-

fakturering. Kommunen har i samarbete med Tillväxtverket (tidigare Nutek) gått ut och in-

formerat det lokala näringslivet om offentliga upphandlingar och e-fakturering samt hållit i 

kvällskurser på veckobasis för småföretagare om detta.    

 

De positiva effekterna som upplevts har varit den kostnadseffektivitet som uppnåtts samt bätt-

re kvalitet. Omställningen för personal kan upplevas som negativa effekter, men ingen har 

klagat. Eftersom kommunen började med e-handel blev det ingen stor omställning när e-

fakturering infördes. Steget från pappersfakturor till skanning gick bra, det var ett enkelt pro-

jekt som togs emot positivt. Steget från skanning till e-fakturering har av den anledningen 

också gått bra.   

  

Erfarenheter 

Är det något som Sigtuna kommun skulle vilja ha gjort annorlunda så är det leverantörsbear-

betningen. Denna tog tid då kommunen själv satt och ringde runt till samtliga leverantörer. 

Istället borde mer konkret tid ha avsatts, det gjordes några timmar om dagen och om det fanns 

tid över. Tiden mellan brevutskicken och telefonsamtalen blev för lång, det borde ha kommit 

tätare. Brev skickades ut till 500 leverantörer på en gång och sedan kom telefonsamtalen. Så 

när den sista leverantören blev uppringd så hade det gått två-fyra månader sedan denna fått 

utskicket och hade nu antingen lagt undan det eller glömt bort det. Utskicken borde ha portio-

nerats ut istället, cirka 100 leverantörer borde ha bearbetats åt gången för att uppföljningen 

skulle ha gått bättre. Är det något som har varit en viktig lärdom så är det att införandet av e-

fakturering kräver resurser, vilket är viktigt att inse.  
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Mål och framtid 

Sigtuna kommun hade som mål att uppnå 50 procent e-fakturering vid årsskiftet 2009/2010, 

men nådde cirka 40 procent. Rimligt är att kommunen når maximalt 75 procent e-fakturering 

inom de två kommande åren, med 25 procents ökning per år.  
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5.7. Sammanställning av enkätundersökning 

 

Enkätundersökningen genomfördes bland Stockholms stads leverantörer för att undersöka 

deras inställning och möjligheter till att övergå till e-fakturering. I dagsläget används pap-

persfakturor mellan Stockholms stad och dessa leverantörer.  

5.7.1. Leverantörer som skickar e-fakturor 

 

Leverantörers nuläge 

Sex av 14 respondenter skickar för närvarande e-fakturor till sina andra kunder än Stockholms 

stad. Två av dessa leverantörer har fakturerat elektroniskt sedan mitten och slutet av 1990-

talet, resterade har gjort det sedan 2000-talet. Andelen e-fakturor hos dessa leverantörer varie-

rar mellan två och 40 procent. Två av leverantörerna skickar enbart Svefaktura, tre skickar 

både Svefaktura och EDI och en leverantör skickar i annat format. Det vanligaste sättet för 

dessa leverantörer att skicka e-fakturor till kunder är att gå via ett VAN-tjänsteföretag. Endast 

en av respondenterna skickar fakturorna direkt till sina kunder.  

 

Övergången till e-fakturering 

Majoriteten anser att övergången till e-fakturering har gått bra. Dock har problem med tek-

nik/system och personal upplevts. Bland nackdelarna med övergången kan nämnas teknikbe-

roende, ökat tryck på den egna kundtjänsten, att det numera kräver stor noggrannhet vid or-

der/registrering av faktura samt att enhetlig standard saknas, vilket ofta kräver skräddarsydda 

anpassningar till olika kunder. En respondent upplever dessutom att ”kommunerna lever kvar 

i hanteringen kring pappersfakturor och har inter ändrat sin organisation för att hantera 

elektroniska dokument”. 

 

De största fördelarna är att leverantörerna sparar tid, papper, kuvert, porto samt 

fakturakostnader. Vidare har övergången lett till mindre administration, effektivare 

fakturaflöde,  enklare, snabbare och billigare betalning samt att fel på fakturor upptäcks 

snabbt. Dessutom sparas det på miljön. En respondent menar att ”för oss som leverantör finns 

inga fördelar”. 

5.7.2. Leverantörer som inte skickar e-fakturor i dagsläget 

 

Orsaker 

Åtta av 14 leverantörer skickar inte e-fakturor till sina kunder överhuvudtaget. Orsakerna till 

detta anses vara för höga kostnader, brist på tid/personal samt att leverantören har för få 

kunder/fakturor för att det ska vara lönsamt. En respondent anser att ”det är kommunerna och 

deras VAN-tjänsteföretag som har svårt att driva implementeringsprojekt snabbt och effektivt. 

Implementeringen drivs inte som en del av verksamheten utan som projekt. Detta gör att det, 

istället för att det tar en vecka att koppla in en kommun, kan ta flera månader”. 

 

Inställning  

Majoriteten av respondenterna är positiva och kan se en övergång till e-faktureringi den 

närmaste framtiden, således mellan ett till tre år. En av dessa har redan påbörjat införandet. 

De respondenter som har besvarat frågan om vilket format som väntas införas, har angett 

Svefaktura.  
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Utmaningar 

De största utmaningarna med att lämna pappersfaktureringen anses vara svårigheten med att 

bygga och anpassa teknik och programvara i det egna affärssystemet samt övriga tekniska 

problem. Det kräver vidare mycket tid att införa nya tekniker och rutiner. Då det inte 

tillämpas en enhetlig standard krävs extra kostnader för olika lösningar hos olika kunder. 
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6. Analys  

 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet. Detta görs med koppling till tidigare 

nämnda fakta och teorier. 

 

Idag är produktivitet och effektivitet något som offentliga myndigheter ständigt diskuterar och 

påstår sig eftersträva. Ett av de övergripande målen är att frigöra resurser till kärnverksamhe-

ten. Ett sätt att nå målet är att effektivisera administrationen kring fakturahanteringen i orga-

nisationen. Detta tar stora resurser i anspråk då en faktura går igenom flera processer och led, 

vilket kräver höga kostnader i form av tid och personal. En pappersfaktura kostar mellan 150-

500 kronor att hantera, jämfört med en e-faktura som kostar 100 kronor.
110

 Detta har motive-

rat stiftandet av en ny lag om e-fakturering i statliga myndigheter som går ut på att myndighe-

terna senast 1 juli 2008 ska skicka och ta emot e-fakturor. Detta har hjälpt spridningen av e-

fakturering även till kommunala verksamheter. Flera respondenter har nämnt att regeringens 

påtryckning har påverkat kommunens beslut om att införa detta samt att marknaden har 

mognat, vilket har lett till att både kommuner och leverantörer har anpassat sig i olika ut-

sträckning. I och med att Svefakturan har fått fotfäste på marknaden sedan den först lansera-

des år 2004, har kommunerna på senare tid ”vågat” ställa skallkrav på sina leverantörer om e-

fakturering. Värt att nämna är att e-fakturering fortfarande är frivillig i kommunal sektor.  

 

Enligt teorin kräver en förändring i en organisation att samtliga enheter är eniga om målen 

med förändringen samt hur dessa ska uppnås. Det bör råda samstämmighet om målen bland 

personalen, även om inte alla har lika stor roll i förändringen. Respondenterna anser att det är 

väsentligt att ett beslut om förändring fattas på ledningsnivå. Detta för att få legitimitet samt 

tillräckliga resurser för att genomföra förändringen. Det är även kritiskt att högsta ledningen 

är engagerad på ett påtagligt sätt och fungerar som stöd och förebilder för övrig personal. 

Ledningen bör kommunicera ut en strategi för förändringsarbetet samt befogenheter och an-

svar som tillfaller personalen. I empirin har respondenterna nämnt att hårdare styrning av per-

sonal vid inköp av varor och tjänster, borde ha tillämpats. Respondenterna har belyst vikten 

av att ha bra beställarkompetens, där inköpare gör medvetna val av leverantörer. Till exempel 

att de väljer leverantörer som kan generera en e-faktura framför en pappersfaktura, istället för 

att basera valen på lägsta pris. För att illustrera detta anges nedan ett exempel.  

 

En kommun har två alternativ:  

Alternativ 1: en produkt med ett lägre pris som genererar en pappersfaktura. 

Alternativ 2: en produkt med ett högre pris som genererar en e-faktura.  

 

Om kommunen väljer en produkt med ett lägre pris som genererar en pappersfaktura kostar 

det mer att hantera denna jämfört med en e-faktura, då det krävs mer tid, personal och materi-

al (papper, porto och kuvert). Om kommunen väljer alternativ två sparas det högre priset in 

eftersom e-fakturan kräver mindre resurser att hantera.  

 

En viktig faktor i förändringsarbetet är att det tydligt framgår vilka värderingar som ligger till 

grund för förändringarna samt hur dessa ska genomföras. En viktig värdering i offentlig sek-

tor är att komma ifrån den ineffektivitet som har präglat sektorn. Bland annat har den höga 

kostnadsutvecklingen ifrågasatts. Vidare ska offentliga tjänster tillhandahållas medborgarna 
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på ett effektivare sätt. I empirin framkom det att motivet till övergången till e-fakturering ska 

tydliggöras så att personalen vet att det är effektivare flöde i fakturahanteringen, mindre ad-

ministration samt kostnadsbesparingar som kommunen vill uppnå.  

 

I teorin framgår att övergången till e-fakturering gynnas om det drivs i projektform. På så sätt 

effektiviseras arbetet eftersom fokus ligger på att införa förändringen, till skillnad mot att in-

förandet blir något som görs vid sidan om det dagliga arbetet. De flesta respondenter instäm-

mer med detta då organisationen tillsätter den tid och personal som krävs. Förändringar som 

drivs i projektform genomförs snabbare då en tidsfrist sätts. En förändring som å andra sidan 

drivs utöver den dagliga verksamheten prioriteras inte på samma sätt och tar betydligt längre 

tid att genomföra. I sådana fall arbetar personalen med förändringen ”när de har tid”.  

 

Teknologin är enligt teorin den drivande faktorn och förutsättningen för att övergången till e-

fakturering överhuvudtaget ska kunna realiseras. För att lyckas med detta krävs förberedelse, 

anpassning och teknisk kompetens samt att ledningen avsätter resurser för ändamålet. Trots 

att respondenterna ser möjligheter med att utnyttja ny teknik har svårigheter, beroende på tid-

punkten för införandet av e-fakturering, upplevts. De respondenter vars organisation införde 

e-fakturering tidigt, upplevde svårigheter på grund av marknadens omognad. Dessa menar att 

de kommuner som inför e-fakturering nu har mycket att dra fördelar av, bland annat följande: 

 

- andra kommuners erfarenheter 

- en utvecklad teknik 

- mognare marknad 

 

Teorin om att e-fakturering inte har fått den genomslagskraft som förutspåddes har verifierats 

av empirin. Respondenterna är tveksamma till att kommunerna kommer att uppnå hög andel 

e-fakturor. De flesta anser att det blir svårt att uppnå högre än 70 procent, dock har många satt 

75-80 procent som mål. Eskilstuna kommun har högst andel e-fakturor bland de intervjuade 

kommunerna, med 70 procent, vilket kan förklaras av bland annat att skallkrav ställs i upp-

handlingar samt att kommunen har samlat på sig över tio års erfarenhet.  

 

Vi ser skillnader i hur övergången har upplevts av personalen i de intervjuade kommunerna 

och myndigheterna. En del har varken upplevt klagomål eller negativ inställning bland sin 

personal medan andra erfarit missnöje där vissa personer upplever att ”all förändring är en 

försämring”. Detta kan teoretiskt kopplas till motstånd till förändring. Bland annat kan miss-

nöje bero på rädsla inför nya situationer, ändrade rutiner samt högre krav på kompetens och 

prestation. Denna negativa effekt kan enligt teorin minska om förändringen drivs på ett sådant 

sätt att personalen känner sig delaktig.  
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7. Slutsatser  

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser utifrån analysen. Vidare framställs förslag 

till hur Stockholms stad kan gå tillväga vid en övergång till e-fakturering fullt ut. Kapitlet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

Offentlig bör likväl privat sektor vara flexibel och anpassa sig efter den utveckling som stän-

digt sker på marknaden. Vi anser att effektivisering inom offentlig och kommunal sektor bor-

de ha prioriterats för länge sedan. Tillhandahållandet av offentliga tjänster har kritiserats för 

att medföra en alltför hög kostnadsutveckling, vilket bör motivera till att processerna ses över. 

Detta skulle kunna öka medborgarnas förtroende för kommunerna och myndigheterna. Sär-

skilt i en lågkonjunktur, som Sverige befinner sig i dagsläget, bör kommuner och myndigheter 

se över sina interna processer för att effektivisera sin verksamhet och spara pengar.  

 

Ett steg mot att minska kostnaderna och ineffektiviteten är att övergå till e-fakturering. Med 

stöd av teorin och empirin anser vi att det finns mycket att tjäna på att lämna pappersfakture-

ring som medför onödiga kostnader och istället övergå till en effektivare administration. För-

delarna är som tidigare nämnts många vid en sådan förändring. En slutsats som kan dras är att 

utvecklingen av e-fakturering i kommunal sektor har varit långsam. 

 

Kommuner och myndigheter bör våga ta risker för att åstadkomma förbättringar. Ett sätt är att 

våga ställa skallkrav om e-fakturering på leverantörer vid upphandlingar. Vi är medvetna om 

att detta kan hämma konkurrensen på kort sikt då man kan gå miste om anbud och leverantö-

rer. Vi anser dock att det finns stora möjligheter att leverantörerna inser den stora vinstpoten-

tialen med att anpassa sig till marknadssituationen och på längre sikt vara attraktiva för både 

kommunen samt andra kunder. Om kommunen inte kan eller vill ställa skallkrav är alternati-

vet att ha ett utvärderingskriterium i avtalen, vilket flera respondenter har framfört. Detta in-

nebär att leverantörerna i upphandlingsskedet inte behöver kunna leverera e-fakturor direkt 

utan ges en tidsfrist på cirka tre månader. När denna period har löpt ut förväntas leverantörer-

na ha anpassat sig efter avtalet och övergått till e-fakturering. De kommuner som har satt krav 

på leverantörer har kommit långt vad avser ökningen av e-fakturor.  

 

Vi kan konstatera att lagen om e-fakturering i statliga myndigheter har varit en drivande fak-

tor för införandet av e-fakturor även i kommuner där frivillighet fortfarandet gäller. Saker 

som vi har undrat över är bland annat: 

 

- Varför väntar stora kommuner och myndigheter på att andra organisationer ska ta för-

sta steget till en förändring? 

- Varför lämnas ansvaret över åt näringslivsorganisationer? 

- Varför vågas ansvar och risker inte tas? 

 

Vi anser att kommunerna själva borde marknadsföra konceptet om e-fakturering, exempelvis 

genom att annonsera i tidningar och hålla i föreläsningar. Respondenterna har framfört att 

integration med avdelningen för ekonomi, inköp och IT är viktig vid övergången till e-

fakturering. Vi anser att även marknadsavdelningen bör ingå då denna är expert på tillväga-

gångssättet för att framgångsrikt marknadsföra ett nytt koncept. 
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Vi finner det motsägelsefullt att samtliga respondenter framhållit kostnadsbesparingar som en 

effekt av övergången till e-fakturering, dock har ingen ordentlig kostnadskalkyl gjorts. Om 

arbetet med e-fakturering analyseras, från införandefas till nuläge, erhålls bättre kontroll och 

uppföljning samt en ökad medvetenhet bland personalen.  

 

Slutligen vill vi påpeka att offentliga organisationer bör tillvarata de möjligheter som Internet 

erbjuder och effektivisera sin verksamhet så långt det går, dock utan att äventyra demokratin 

och samhällsansvaret.  

7.1. Fortsatt forskning 

 

Under konferensen som vi deltog i, kom det under de runda-bord-samtal som fördes under en 

del av sammanträdet, fram att e-fakturering endast är ett steg i fenomenet e-tjänster inom 

kommun och landsting. Den stora besparingen ligger främst inom e-handel och de e-

beställningar som offentliga myndigheter gör av olika varor och tjänster, bland annat på grund 

av att en attest av fakturorna sker automatiskt och därmed inte kräver personal. Denna vidare-

utveckling kan leda till att myndigheterna kan spara in stora summor som istället kan läggas 

på kärnverksamheten. I denna uppsats har vi valt att inte fokusera på området e-handel då vår 

huvudsakliga inriktning har varit att undersöka den elektroniska fakturahanteringen i Stock-

holms stad. Förslag till vidare forskning är att undersöka möjligheterna för e-handel i Stock-

holms stad.  

En annan inriktning är att undersöka den verkliga kostnadsbesparing som uppnås i organisa-

tioner som infört e-fakturering.  
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8.  Förslag till tillämpning 

 

I detta kapitel uppnås syftet samt den frågeställning som legat till grund för studien. Det vill 

säga det ges förslag till tillämpning av e-fakturering i Stockholms stad, med stöd av den kun-

skap som vi har samlat på oss under studiens gång.  

 

Nuläge 

E-fakturering är något som Stockholms stad vill införa, men innan beslut fattas om införandet 

i kommunen bör en förstudie genomföras. Utgångspunkten är att undersöka den egna organi-

sationen utifrån följande frågor: 

 

- Hur ser det ut idag? 

- Vilka är förutsättningarna; har kommunen tekniken, kompetensen samt resurserna? 

 

Kommunen bör undersöka hur fakturaflödet ser ut i organisationen, hur många personer som 

arbetar som med det, hur stor kommunens totala fakturavolym är, hur stor andel e-fakturor 

som finns samt hur många leverantörer kommunen har och hur stor fakturavolymen är för 

respektive. Vidare bör nuvarande teknologi i form av system ses över. Vad har kommunen för 

system idag, klarar detta av att hantera e-fakturor eller behöver kommunen köpa in en ny 

kompletterande modul eller ett helt nytt system. Vad avser kompetensen bland personalen bör 

kommunen fråga sig om det finns tillräcklig teknisk- och beställarkompetens samt kunskap 

för att hantera e-fakturor. Personal kan komma att behöva utbildning eller läras upp inom or-

ganisationen. För att realisera övergången måste kommunen ha resurser i form av tid, pengar 

och personal. Kommunen måste inse vikten av att avsätta tillräckligt mycket tid och resurser 

för att effektivisera övergångsprocessen samt erhålla hög kvalitet. Vi rekommenderar ett risk-

tagande i detta fall där kommunen redan i början satsar resurser för att tjäna på det långsiktigt.   

 

Politiskt beslut och styrning av personal  

De intervjuade kommunerna har belyst vikten av att ett politiskt beslut på ledningsnivå fattas. 

Ett beslut på denna nivå är avgörande för att rätt och tillräckliga resurser avsätts samt att or-

ganisationen får legitimitet för att driva arbetet. En engagerad ledning kan kontrollera sin per-

sonal samt styra denna i arbetet. Här har Stockholms stad en fördel med att vara en stor orga-

nisation där tydlig och bestämd styrning kan gynna implementeringen av en förändring. En 

styrning där personalen får alltför stor frihet kan leda till slöseri med resurser samt att omed-

vetna val vid inköp görs. Till exempel ska en beställare kunna göra medvetna val av varor och 

leverantörer som genererar e-fakturor framför pappersfakturor. Beställare ska även vara pris-

medvetna och handla ur rätt upphandlat sortiment för att erhålla bättre priser och villkor. Det 

är här som vikten av beställarkompetens är avgörande. Kommunen kan även utveckla en av-

talsdatabas där upphandlingar samlas, vilket gör det tydligare för personalen att hitta bättre 

vägar för inköp. 

 

Leverantörsbearbetning 

Den främsta och avgörande faktorn för att kommunen ska kunna övergå till e-fakturering är 

att få med sina leverantörer. Denna process beskrivs nedan i olika steg.
111
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Steg 1: här gäller det att identifiera kommunens leverantörer. Identifieringen baseras på vilka 

leverantörer som det är lönsamt att gå vidare med, det vill säga hög fakturavolym.  

 

Steg 2: de leverantörer som kommunen har valt att gå vidare med kontaktas via brev där in-

formation om kommunens intresse till att övergå till e-fakturering mellan parterna, beskrivs. 

En enkätundersökning liknande den vi har genomfört
112

 bör bifogas detta brev. Här samlas 

information om leverantörerna har möjligheter till eller redan använder e-fakturering med 

andra kunder. 

 

Steg 3: här framgår leverantörer med en negativ inställning till en övergång till e-fakturering. 

I detta fall är det viktigt att kommunen följer upp dessa leverantörer med telefonsamtal för att 

uppmuntra/övertala dessa till en övergång. Om leverantörerna fortfarande inte är intresserade 

avslutas bearbetningen av dessa för tillfället och kan tas upp vid ett senare skede. Vid intresse 

går kommunen vidare med leverantörerna (steg 4).  

 

Steg 4: för de leverantörer som är positiva till en övergång skickas avtal om att e-fakturering 

hädanefter ska användas mellan parterna.  

 

Steg 5: IT-ansvarig från kommunen kontaktar leverantörerna där man går igenom de tekniska 

aspekterna för anslutning samt implementering. Även ett VAN-tjänsteföretag kan komma att 

användas i detta steg. 

 

Steg 6: i detta steg testas anslutningen samt processen att skicka och ta emot e-fakturor mellan 

parterna. Det gäller att utnyttja denna testperiod för att upptäcka brister i informationsutbytet. 

Här testas även hur olika sorters fel ska åtgärdas. Till en början skickas både pappers- och e-

fakturor för säkerhetskull. Parterna får komma överens om lämplig period för detta steg, som 

vanligtvis är mellan ett till tre månader. Under denna tid erhåller parterna tillräckligt förtroen-

de för varandra och systemet.  

 

Steg 7: här upphör pappersfakturor att skickas och tas emot mellan parterna och enbart e-

fakturor används.  

 

Trots att denna process verkar relativt enkel är vi medvetna om att den tillämpade standarden 

(EDI och/eller Svefaktura) kan medföra problem. Detta på grund av att standarder kan tolkas 

olika av olika personer/organisationer. Därför är det viktigt att tolkning av standarder regleras 

i avtalet mellan parterna samt att dessa följs till 100 procent. För att snabbt komma igång med 

e-fakturering bör Svefakturan användas då den är enkel. Slutligen är det viktigt att ha i åtanke 

att denna process är ett ständigt arbete då kommunen får in nya leverantörer hela tiden.   

 

Olika vägar in  

Ett sätt för kommunen att öka inströmningen av leverantörer är att inte styra in dessa mot en-

bart ett sätt att skicka e-fakturor. Leverantörerna bör bland annat kunna skicka direkt till 

kommunen, via VAN-tjänsteföretag samt webbportal. Lämna valet av VAN-tjänsteföretag åt 

leverantörerna. Kommunen ska kunna ta emot en standardfaktura oavsett VAN-tjänsteföretag. 

Fördelen med att ha flera VAN-tjänsteföretag är att kommunen minskar sårbarheten och ökar 

dynamiken mellan dessa företag. Något som kan underlätta för leverantörerna är att kommu-

nen bistår med support vid frågor. 
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Strategi  

Införandet drivs bäst som projekt. I de fall kommunen i fråga inte besitter tillräcklig kompe-

tens bör stöd från utomstående utnyttjas. Vidare är det viktigt att skilja mellan vad som är 

daglig verksamhet och vad som är projekt. Kommunen bör ha en grundstrategi för hur arbetet 

ska drivas och hålla sig till denna. Det viktiga är att fokusera på den interna processen och 

hitta optimal mix, det vill säga finna de lösningar som passar organisationens förutsättningar 

och kan leda till förenkling av processerna. Dessutom kan stöd från ledningen få personal att 

känna förtroende och säkerhet i arbetet. Om ledningen ser införandet som en belastning häm-

mas projektets framskridande.  
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Bilaga 1: Begreppslista
113

  

Nedan förklaras begrepp samt förkortningar som tagits från ESV och Visma (med viss modi-

fiering). 

Begrepp Förklaring 

Affärssystem Dataprogram som används för bokföring, fakturering med mera i ett före-

tag (Ekonomiprogram). 

B2B Business-to-Business; relation företag emellan. 

B2C Business-to-Consumer; relation mellan företag och konsument. 

EDI Electronic Data Interchange; ett standardiserat elektroniskt informations-

utbyte av strukturerad information mellan datorer. EDI är ett generellt 

ramverk som legat till grund för ett flertal standarder. 

EFH Se Elektronisk fakturahantering. 

EDIFACT Står för EDI for Administration, Commerce and Transportation och är ett 

standardiserat format för EDI, som definierar elektroniska dokument till 

uppbyggnad och informationsinnehåll. 

E-faktura En e-faktura är en faktura som både skickas och tas emot i elektronisk 

form. En e-faktura kan skickas direkt mellan två parter eller via en mellan-

hand, en s.k. fakturaväxel. Det finns olika tekniska standarder för e-

fakturor. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor.    

E-handel E-handel, ingriper alla situationer där parter utväxlar affärsinformation via 

olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett 

ekonomiskt intresse av kommunikationen. E-handel omfattar aktiviteter 

inom inköp och försäljning. 

Elektronisk fakturahan-

tering 

Med elektronisk fakturahantering (EFH), avses att den interna hanteringen 

av en faktura sker i ett elektroniskt arbetsflöde. EFH förutsätter IT-stöd. 

EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attest och arkive-

ring. EFH förutsätter e-fakturor eller skannade fakturor. 

Fakturaflöde-/process Process att hantera fakturan inklusive bokföring, betalning och arkivering. 

Är en del av inköpsprocessen. 

Fakturaväxel  En fakturaväxel är en tjänst för överföring av elektroniska eller skannade 

fakturor mellan köpare och säljare. 

                                                           
113

 ESV. Förstudie om e-fakturering för statliga myndigheter (2005:21). Senast tillgänglig: 2010-01-11. Visma. 

Ordlista EDI till Visma Compact. Senast tillgänglig 2010-01-11. 
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Inköpsprocess Hela processen rörande anskaffning av vara eller tjänst från förfrågan till 

betalning. 

SFTI Single-Face-To-Industry är en EDI-standard som baseras på EDIFACT 

och är framtagen inom svensk offentlig sektor. SFTI innehåller: standardi-

serade affärsprocesser, säkerhets- och tillitslösningar, juridiska och revi-

sionella anvisningar. 

Skanningscentral En skanningscentral är en tjänst som erbjuds för att skanna och tolka leve-

rantörsfakturor åt mottagaren och därefter sänder dem i elektronisk format 

till mottagaren. I vissa fall erbjuder skanningscentralen även arkivering av 

fakturor.  

Svefaktura Svefakturan är en enklare elektronisk faktura som framtagits av SKL inom 

ramen för SFTI. Den är baserad på XML och är framtagen som komple-

ment till existerande scenarion inom SFTI. 

Upphandlingsprocess  Process att upphandla ramavtal/avtal för en i förväg definierad produkt 

eller tjänst.  

VAN Value Added Network, en tjänst som ökar användarens nytta av Internet. 

VAN-tjänsteföretag Ett företag som erbjuder VAN-tjänster. VAN står för Value Added Net-

work och avser tjänster exempelvis avseende meddelandeförmedling.  

Virtuell fakturaskrivare Med virtuell fakturaskrivare avses en applikation som istället för att skriva 

ut pappersfakturor gör det möjligt att skapa kundfakturan i ett elektroniskt 

format eller en PDF-fil som därefter kan skickas till mottagaren via e-post. 

Webb-/fakturaportal Med Webb-/fakturaportal avses en tjänst där leverantör kan registrera 

kundfakturor i ett webbformulär, som sedan skickas elektroniskt till kun-

den i ett på förhand fastställt format.  

XML eXtensible Markup Langage är en standard för att strukturera och hantera 

information oavsett presentationsform (ett universellt format för lagring 

och överföring av information). 
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Bilaga 2: Övergripande processkarta  
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Bilaga 3: Intervjufrågor Sveriges kommuner och landsting 

(SKL) 

 

Elektronisk fakturahantering 

1. Vad är syftet med att införa elektronisk fakturahantering i kommunal verksam-

het/statlig myndighet? 

2. Vilka övergripande fördelar respektive nackdelar ser Du kring elektronisk fakturering? 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar ser Du kring de olika fakturaformaten såsom Sve-

fakturan och EDI-fakturan? 

4. Vilka argument ligger bakom ESV och SKL:s rekommendation av Svefakturan i 

kommunal verksamhet/statliga myndigheter? 

5. Ser Du Svefakturan som ett framtidsformat i kommunal sektor eller kommer en ut-

veckling att ske framöver? 

6. Vilka problem har Ni stött på i arbetet med elektronisk fakturering? 

7. Varför finns det en viss tröghet i införandet av elektronisk fakturering? 

8. Hur bör införandet gå till? 

Kostnader 

9. Vad kostar hanteringen av en vanlig pappersfaktura?  

10. Vad kostar det att hantera olika typer av elektroniska fakturor? 

11. Hur stor kostnadsbesparing uppnås vid en övergång till elektroniska fakturor?  

12. Vilka fördelar får företag som börjar motta elektroniska fakturor – vad är mervärdet? 

13. Vilka fördelar får leverantörer som börjar sända elektroniska fakturor – vad är mer-

värdet? 

14. Vid vilken volym av fakturor är det värt att införa elektronisk fakturahantering? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor kommuner och myndigheter 
 

Leverantörer och elektroniska fakturor 

1. Antal leverantörer? 

2. Antal leverantörer som skickar elektroniska fakturor till Er?  

3. Antal leverantörsfakturor per år? 

4. Antal attestanter? 

5. Antal led i attestantprocessen? 

6. Antal medarbetare på ekonomiavdelningen? 

7. Andel elektroniska fakturor (i procent)? 

 

Införandet av elektronisk fakturering  

8. När infördes elektronisk fakturering i verksamheten? 

9. Hur gick Ni (praktiskt) tillväga vid övergången till elektronisk fakturering? 

10. Använde Ni Er av utomstående konsulter/verksamhetsexperter? Motivera! 

11. Vad hade Ni för mål med införandet av elektronisk fakturering? 

12. Hur gick ni tillväga för att kontakta leverantörerna (brev, telefonsamtal, platsbesök, 

konferens för samtliga, m.m.)? 

13. Vilken inställning hade leverantörerna till övergången till elektroniska fakturor?   

14. Vilket VAN-tjänsteföretag använder Ni? 

15. Hur gick ni tillväga för att ansluta leverantörerna?  

 

Kostnader  

16. Hur mycket har införandet av elektroniska fakturor kostat?  

17. Har dolda eller extra kostnader uppkommit? 

18. Hur stor kostnadsbesparing har Ni uppnått? 

 

Erfarenheter  

19. Vilka problem har ni stött på? 

20. Vilka har de positiva effekterna varit? 

21. Vilka har de negativa effekterna varit?  

22. Är det något Ni skulle vilja ha gjort annorlunda? Motivera! 

23. Vilka praktiska råd vill Ni ge Stockholms stad i arbetet med elektronisk fakturering? 
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Bilaga 5: Brev till leverantörer 
 

  

2009-12-17 

 

 

 

Enkätundersökning – elektronisk fakturering 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver magisteruppsats vid Företagsekonomiska institutionen på 

Stockholms universitet, där vi undersöker möjligheterna för Er kund, Stockholms stad att övergå 

till elektronisk fakturering. Vi har ett nära samarbete med vår mentor Andreas Nordström på 

Stockholms stads finansavdelning som bistår med stöd och information om dagsläget. 

I intervjuerna med ett flertal kommuner som har kommit långt i arbetet med elektronisk faktu-

rering har det framkommit att både kommunen och dess leverantörer vinner på att överge pap-

persfakturan. Fördelarna är många, bland annat sparar man tid och pengar, kostnader för hanter-

ing av fakturor minskar, man får ett effektivare och snabbare flöde, man får bättre statistik på 

ordern och fakturan som även kan matchas mot varandra. En annan fördel är att man får hög kor-

rekthet i informationen på fakturan då denna följer en standard, exempelvis Svefakturan. 

Utan Er, leverantörer, vore det nästintill omöjligt för Stockholms stad att införa och övergå till 

elektronisk fakturering. Därför genomför vi nu denna enkätundersökning för att studera Er in-

ställning till och Era möjligheter till att börja fakturera Stockholms stad elektroniskt. 

Era svar är av stor vikt för oss, varför vi nu ber att Ni tar Er tid för att besvara enkäten då det 

endast tar ett par minuter. Era svar kommer att förmedlas vidare till Stockholms stad, detta för 

att förenkla det kommande införandet av elektroniska fakturor i kommunen. Ni är anonyma för 

utomstående och Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. Eftersom tid är något vi inte har 

råd att slösa med vore vi oerhört tacksamma om Ni kunde skicka in enkäten snarast möjligt, 

dock senast 2 januari 2010. 

Enkäten är bifogad i ett Word-dokument där Ni kan kryssa i rutor samt skriva i de gråmarkerade 

fälten för att besvara frågorna. När Ni har besvarat enkäten, spara den och skicka den till nedan 

angivna e-post adresser. 

s_faraj@hotmail.com 

linda_yacoub@hotmail.com 

Tack för Er medverkan! 

Sarine Faraj & Linda Yacoub 
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Bilaga 6: Enkätundersökning 

 
Enkätundersökning om elektronisk fakturering 

 

1. Skickar Ni Svefaktura/elektroniska fakturor till era kunder idag? 

 

Ja   

Nej (gå vidare till fråga 14)  

 

2. Hur länge har Ni skickat elektroniska fakturor? 

                 

Sedan år:       

 

3. Hur många fakturor har Ni totalt per år?  

                 

      st 

  

4. Hur stor andel elektroniska fakturor har Ni per år (i procent)? 

                 

    % 

 

5. I vilket format skickar Ni elektroniska fakturor? (Kryssa i ett eller flera alternativ).  

 

 EDI 

 Svefaktura 

 Webbfaktura 

 Annat 

 

6. Hur ser Ert flöde ut, från kundreskontra till kunden? 

 

      

 

7. Använder ni Er av en VAN-tjänst, i sådant fall vilken/vilka? 

 

 Ja, vilken/vilka         

 Nej 

 

8. Vad har Ni för inställning till övergången från pappersfakturor till elektroniska faktu-

ror? (Kryssa i endast ett alternativ).  

 

 Positiv 

 Negativ 

 Neutral 

 

9. Hur har omställningen varit för Er? (Kryssa i ett eller flera alternativ) 

 

 Bra     

 

Problem med:   
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 Teknik/system     

 Personal 

 Kunder 

10. Vilka har de största fördelarna varit med övergången? 

 

      

 

11. Har Ni upplevt några nackdelar? 

 

 Ja, i så fall vilka        

 Nej   

 

13. Vem på Ert företag är kontaktperson för elektronisk fakturering? 

 

      

 

14. Vad är orsaken till att Ni inte skickar elektroniska fakturor till Era kunder? (Kryssa i 

ett eller flera alternativ).  

 

 För höga kostnader   

 Brist på tid/personal    

 Brist på teknisk kunskap (internt)  

 Brist på intresse/engagemang   

 För få kunder/fakturor för att det ska vara lönsamt  

 

15. Hur ser Ni på framtiden, kommer Ni att kunna skicka elektroniska fakturor framöver?  

 

 Ja   

 Nej   

 Kanske   

 

16. Om ja, ungefär från när och i vilket format? 

 

      

 

17. Vilka är de största utmaningarna med att lämna pappersfaktureringen? 

 

      

 

18. Vem på Ert företag är kontaktperson för elektronisk fakturering? 
 

      

 

 

Ett stort tack för Er medverkan! 
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Bilaga 7: Tabell över kommun-/myndighetsuppgifter 

 

 Antal in-

vånare
114

 

Antal leve-

rantörer 

per år 

Antal leve-

rantörs- 

fakturor per 

år 

Antal leve-

rantörer 

som skickar 

e-fakturor 

Andel elek-

troniska 

fakturor (i 

procent) 

Mål: andel 

elektroniska 

fakturor 

Kommuner       

Borås 101 487 6 500 184 000  39 66  

Eskilstuna 94 785 4 700 130 000 90 70 95  

Katrineholm 32 207 4 000 56 000 40 35  70 

Sigtuna 38 372 3 000 60 000 100 37  75 

Skellefteå 71 862 5 000 150 000 75 55 60 

Skövde 50 610 3 600 95 000 272 60  

Stockholm 810 120 21 000 1 050 000 6 25 75-80 

       

Myndigheter       

Lunds uni-

versitet 

 9 000 150 000 500 16 20 

Skatteverket  9 000 180 000 190 55 70-75 
 

 

 

                                                           
114

 SCB. Befolkningsstatistik. Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2008 och befolkningsföränd-

ringar 2008. Senast tillgänglig 2010-01-11.  
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Bilaga 8: Borås kommun  

 

Borås kommun har 6 500 leverantörer per år (år 2008). Kommunen har en volym på drygt 

183 000 leverantörsfakturor (år 2008). E-fakturorna uppgår till totalt 39 procent, varav 12 

genereras från e-handel.  

 

Införande av e-handel och e-fakturering 

Borås kommun införde e-fakturering i olika steg. År 2001 infördes e-handel, då lades order 

elektroniskt och genererade e-fakturor. År 2007 infördes periodiska fakturor och år 2008 Sve-

faktura. EDI-fakturor har införts under tiden. Införandet av e-fakturering baserades på ett poli-

tiskt beslut om e-handel. Därefter har det tagits ett kommunstyrelsebeslut om att kommunen 

endast ska motta e-fakturor från och med 1 januari 2010. En kommun får dock inte neka pap-

persfakturor, vilket innebär att de fakturor som kommer in i pappersformat kommer att skan-

nas.  

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Målen med införandet av e-fakturering har förändrats under arbetets gång, men inledningsvis 

var kostnadsbesparingar och effektivitet – att spara in både pengar och personal (då kommu-

nen väntade sig en minskad hantering) – det primära syftet. Idag ligger större fokus på miljön 

och att spara på papper.  

 

Övergången till e-handel och e-fakturering 

Vid övergången till e-fakturering hade kommunen ett antal VAN-tjänsteföretag, som hjälpte 

till med införandet av Svefaktura. För att informera och bearbeta kommunens leverantörer, 

skickades brev ut till leverantörer med fler än 20 fakturor per år, där kommunen beskrev sin 

vilja att övergå till e-fakturor. En månad senare följdes leverantörerna upp med ytterligare 

brev och enkäter skickades ut. Därefter hade kommunen kontakt med leverantörerna via tele-

fon. Av de 500 leverantörer som omfattades av dessa utskick valde 133 att gå vidare och börja 

skicka e-fakturor.  

 

Kommunen har en heltidsanställd som arbetar med e-handel och e-fakturering och har drivit 

det mesta av arbetet med införandet av detta själva. Att komma igång med Svefaktura var 

enkelt, men EDI-fakturor och periodiska fakturor krävde tester av ett antal fakturor innan var-

je leverantör började skicka.  

 

Leverantörsbearbetning  

De flesta leverantörer hade en positiv inställning till övergången. De stora leverantörer som 

kommunen bedrev e-handel med hade inga problem eller svårigheter med att skicka e-

fakturor då de redan var bekanta med processen. För de mindre leverantörer som skulle börja 

skicka Svefaktura var detta ett stort steg, de var oroliga och kommunen var tvungen att bistå 

med många samtal och svar på frågor. Efteråt har kommunen fått mycket positiv feedback då 

e-fakturering har underlättat för många leverantörer samt fått dem att spara pengar. De slipper 

numera hanteringen med att skriva ut fakturor, frankera dessa för att sedan skicka iväg dem 

via post. Ett av målen för kommunen var just detta, det vill säga att båda parter skulle tjäna 

pengar på förändringen.    

 

Kostnader och kostnadsbesparingar  

Införandet av e-fakturor har inte resulterat i några stora kostnader då inköp av modul i kom-

munens ekonomisystem var allt som behövdes. För Svefaktura kostade denna modul 25 000 
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kronor. Därefter tillkommer 2000 kronor för varje ansluten leverantör. Kommunen erbjuder 

även en kostnadsfritjänst som kostade 9000 kronor att sätta upp och webbportal kostar 7500 

kronor per år. En skannad faktura kostar fyra kronor per faktura att ta emot jämfört med en e-

faktura som kostar 1,90 kronor för Svefaktura eller 45 öre för EDI-fakturor.    

 

Övergången från skannade fakturor till e-fakturor resulterade i en besparing på 400 000 kro-

nor då man räknar på de 183 000-184 000 e-fakturor som kommunen har idag. Då har man 

räknat på en minskad kostnad från fyra kronor per faktura till 1,90 kronor.   

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

Den största positiva effekten som kommunen har upplevt är den minskade hanteringen. De e-

fakturorna finns i ekonomisystemet och vill kommunen få fram dem är det bara att klicka på 

några knappar, jämfört med pappersfakturorna som kräver att de letas upp i pärmar. Den 

minskade hanteringen har även lett till att viss personal har fått mindre att göra och nu fått 

andra arbetsuppgifter eller omplacerats, vilket kan jämföras med den personalnedskärning 

som inledningsvis var ett av målen.  

 

De problem kommunen har haft med e-fakturering är då banker används som VAN-

tjänsteföretag. Det har även varit svårt att få de e-fakturorna rätt in i kommunens system. Då 

leverantörer skickar e-fakturor från egna system har de haft svårt att skicka rätt uppgifter, of-

tast har det berott på teknikbegränsningar. Trots att det finns en standard så tolkas det olika. 

Svefakturan har varit förhållandevis problemfri – av de 120 leverantörer som skickar Svefak-

tura har två-tre stycken haft mindre problem med att få in fakturorna in i kommunens system. 

 

Erfarenheter 

Något som Borås kommun ser som en viktig punkt i arbetet med e-fakturering är de olika 

alternativ som leverantörer har då de skickar e-fakturor till kommunen. Det är viktigt att inte 

låsa upp sig till ett VAN-tjänsteföretag där leverantörerna måste gå via. Dessutom kan leve-

rantörer som inte har ett faktureringssystem använda Transportprofilen som är en kostnadsfri 

tjänst för att skicka och ta emot Svefaktura för båda parter.  

 

Mål och framtid 

Borås kommun har som mål att uppnå två tredjedelar e-fakturering. Idag har kommunen 7000 

e-fakturor per månad och hoppas nå 10 000 e-fakturor per månad.  
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Bilaga 9: Katrineholms kommun 

 

Katrineholms kommun har cirka 4000 leverantörer per år, varav 40 stycken skickar e-

fakturor. Kommunen har en volym på totalt 56 000 leverantörsfakturor. E-fakturorna uppgår 

till 35 procent (december 2009).  

 

Införandet av e-fakturering 

Katrineholms kommun införde e-fakturering år 2005 då ett nytt affärssystem togs i bruk, men 

hanteringen av e-fakturor påbörjades inte förrän i slutet av år 2006. Införandet baserades på 

ett politiskt beslut som gällde hela upphandlings- och beställningsprocessen där även e-

fakturering ingick.   

 

Kommunen genomförde övergången till e-fakturering i två led. I det externa ledet bearbetades 

leverantörerna och i det interna utbildades cirka 100 fakturahanterare och attestanter. I infö-

randeskedet fick kommunen hjälp med övergången av konsulter via sin systemleverantör. I 

det nya systemet fanns en funktion som gjorde det möjligt att direkt lägga beställningar, vilket 

fick kommunen att styra användarna/inköparna mot att beställa varor och tjänster i systemet. 

Redan vid beställningarna förekom en attest som gjorde att tid sparades i nästa led. 

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Målen med införandet var bland annat att öka korrektheten i information som inkommer till 

kommunen, uppnå ett effektivare flöde och kostnadsbesparing. Det finns en stor effektivise-

ringspotential i ett elektroniskt flöde om ny teknik utnyttjas. Då det är dyrt att handla utanför 

ett avtalssystem var målsättningen även att upphandlingen skulle ske på rätt sätt, det vill säga 

att internt styra beteendet i inköpen så att det bara handlades i beställningssystemet.  

 

Leverantörsbearbetning 

Katrineholms kommun kontaktade sina leverantörer bland annat via informationsbrev. Det 

kallades även till möte, där leverantörerna informerades om övergången till e-handel och fak-

turering, vilka möjligheter som fanns samt förändringar i och med övergången. I detta skede 

var e-fakturering inte tillräckligt mogen på marknaden på grund av den komplexa tekniken, 

vilket medförde att inställningen bland leverantörerna skiftade. Inställningen berodde på hur 

stora, intresserade och kunniga leverantörerna var. De flesta stora leverantörerna hade redan 

en funktion i sitt affärssystem där de kunde skicka e-fakturor direkt. I många fall har de mind-

re leverantörerna varit tvungna att ta hjälp av en extern part. Kommunen har i upphandlings-

skedet ställt krav på leverantörerna, vilket innebär att de endast får ingå avtalet vid tillämp-

ning av e-fakturering. Detta har inneburit att leverantörerna har kunnat förbereda sig bättre till 

den anpassning som krävs.   

 

Inställningen har dock ändrats med tiden och majoriteten är alltmer positiv. Det som har bi-

dragit till den ökade positiva attityden har varit den nystiftade lagen om att det från och med 1 

juli 2008 endast tillåts e-fakturering i och mellan statliga myndigheter. Det har även underlät-

tat användningen av Svefaktura som ett enhetligt format/standard. 

 

Katrineholms kommun har velat få till ett så kallat ”klustertänk” där leverantörer får fler möj-

ligheter att fakturera kommunen. Bland annat kan en faktura registreras i kommunens webb-

portal.  Då kommunen sköter den egna skanningen av fakturor kan leverantörer sända faktu-

rorna direkt till kommunen utan att behöva gå via ett VAN-tjänsteföretag. I dessa fall är det 

enklare och billigare att sända och mottaga en faktura. 
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Kostnader och kostnadsbesparingar 

Kommunen har inga beräkningar på hur mycket införandet av just e-fakturering har kostat då 

arbetet påbörjades i samband med ett annat system. Investeringskostnaden för systemen kan 

beräknas till omkring en miljon kronor. Det har även förekommit en årlig kostnad för utveck-

lingen av leverantörsreskontran i systemet där anpassning har gjort efter egna behov. Extra 

kostnader har uppkommit på grund av den utveckling som har skett på marknaden. Markna-

den har mognat och anpassat sig vilket har medfört att det inte längre är billigare för kommu-

nen att sköta skanningen av pappersfakturor själv. 

 

Kommunen har gjort en grov beräkning på den kostnadsbesparing som har uppnåtts. Då en 

pappersfaktura kostar 250 kronor att hantera och en skannad faktura cirka 200 kronor, kostar 

en e-faktura 150 kronor. Således uppnås en kostnadsbesparing på 50-100 kronor per faktura. 

Besparingspotentialen i hanteringen av abonnemangsfakturor är sammanlagt två-tre miljoner 

kronor. I orderflödet finns en besparingspotential på ytterligare en miljon kronor. 

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på  

Kommunen har bland annat upplevt att leverantörers mognad inte har varit tillräcklig. Det har 

funnits fall där leverantörer i förhandlingarna har uppgett att de kan skicka e-fakturor som de i 

själva verket inte har kunnat. Beroende på anbudssituationen och vad avtalet är värt kan så 

kallade skallkrav ställas. Riskerar dock kommunen att tappa anbudssvar ställs inte sådana 

krav. Efter att Svefakturan har fått tillräckligt fotfäste har kommunen vågat ställa skallkrav.  

 

Det har även uppstått interna problem i kommunen. Trots all den tid och utbildningsinsatser 

som har lagts ner på att informera och försöka lära upp personal finns det fortfarande problem 

i hanteringen. Kommunen har även upplevt problem i form av brist på beställarkompetens. 

 

Negativa effekter är bland annat det teknikberoende och känslighet för yttre störningar som 

utvecklats. Trots detta har positiva effekter i form av att bland annat effektivare hantering 

erhållits då e-fakturor ökar i volym, upplevts. Informationskorrektheten är högre i dessa än i 

de skannade fakturorna. Det har även medfört möjligheten att matcha en order mot faktura. 

Vidare erhålls bättre statistik på allt som har handlats. 

 

Erfarenheter   

Vid införandet samt arbetet med e-fakturering borde kommunen ha utnyttjat sitt VAN-

tjänsteföretag mer än vad det gjordes i början samt samarbetat annorlunda. Kommunen borde 

se över organiseringen, välja en standardvariant istället för att lägga ner mycket tid och pengar 

på att låta systemleverantören bygga en egen funktionalitet. 

 

Mål och framtid  

Katrineholms kommun har för närvarande 35 procent (december 2009), men beräknar en ök-

ning till 40 procent inom kort. Målet är att uppnå 70 procent e-fakturor. 
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Bilaga 10: Eskilstuna kommun 

 

Eskilstuna kommun har 4 700 leverantörer per år, varav 40 stycken skickar e-fakturor. Kom-

munen har en volym på totalt 130 000 leverantörsfakturor. E-fakturorna uppgår till 70 pro-

cent (augusti 2009).  

 

Införande av e-handel och e-fakturering 

E-handel infördes 1998/1999, vilket följdes av e-fakturering. Den första EDI-fakturan togs 

emot december 1999 och den första Svefakturan januari 2009. Sedan kommunen började ar-

beta med Svefaktura har de fått in fler e-fakturor. Införandet av e-handel var ett projekt med 

avsatt tid som baserades på ett politiskt beslut. Idag är projektet avslutat och e-handel är van-

lig drift. Inga utomstående konsulter/verksamhetsexperter användes för projektet eftersom det 

viktiga är att kunna detta internt. E-fakturering är enligt Eskilstuna kommun ett kontinuerligt 

arbete som kräver mycket tid bland annat att ansluta leverantörer.  

  

Leverantörsbearbetning  

Sedan införandet har kommunen haft kontinuerlig kontakt med leverantörerna. Inledningsvis 

var många leverantörer lika intresserade som kommunen att lära sig hantera fakturor elektro-

niskt – det var en överenskommelse mellan leverantörer och kommun. Vid bearbetningen 

kontaktade kommunen själv alla leverantörer via brev, telefonsamtal samt besök hos leveran-

törerna.  

 

Kommunen har skallkrav vid upphandlingar beroende på vilket område det omfattar. Vidare 

ska upphandlingen omfatta att det antingen drivs fullvärdig e-handel mellan parterna eller att 

leverantören ska kunna skicka en EDI eller Svefaktura. I avtal som numera förlängs tillskrivs 

en klausul där leverantören ska kunna skicka e-fakturor inom viss tid.   

 

Kommunen upplever att många företag idag är medvetna om e-fakturering och vill övergå till 

det. Tidigare har detta varit väldigt trögt. Sedan det statliga kravet 1 juli 2008 har företagen 

blivit betydligt mer medvetna och har nu en positiv inställning. Det är ingen som vill gå till-

baka till pappersfakturor när de väl har gått över till e-fakturor. En del leverantörer har en 

tröskel att komma över. Leverantörernas inställning beror mycket på det system de använder, 

många har gamla system utan bra lösning för e-fakturering, vilket innebär att leverantören 

måste byta ut system för att klara övergången. Detta kräver tid och investering och många 

leverantörer är inte beredda att göra denna investering ännu.  

 

Varför infördes e-fakturering i organisationen? 

Mål med införandet har varit att erhålla bättre kvalitet i de fakturor som inkommer elektro-

niskt jämfört med pappersfakturor som skannas in. Kommunen hade som målsättning att inte 

skanna alls, men så har det inte blivit, utan skanning har fortsatt att användas. Vid införandet 

av EDI år 1999 sparades det in på ett flertal moment, vilket ledde till effektivare hantering 

som medförde kostnadsbesparingar i både tid och pengar per faktura. Vid en övergång från 

skannad faktura till e-faktura blir besparingen dock inte lika stor. Kommunen hade även en 

miljöaspekt då en e-faktura är bättre för miljön då den bland annat slipper skrivas ut på papper 

och transportas med bil.  
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Anslutningen av leverantörer kräver ingen lång process vid Svefaktura. Vid Transportprofilen 

är det bara att börja skicka. EDI-fakturor däremot omfattar en del uppsättningar, bland annat 

en brevlåda för varje leverantör.   

 

Kostnader och kostnadsbesparingar  

De enda uppgifter på kostnader som kommunen kan lämna är kostnaden för portal som upp-

går till 7500 kronor per år (vid Svefaktura). Sedan tillkommer en avgift för varje faktura. 

Skannade fakturor kostar åtta kronor att ta emot. E-fakturor i form av EDI kostar 75 öre och 

Svefaktura två kronor. Kostnadsbesparingen ligger i att driva e-handel då kommunen kan sty-

ra de olika enheterna genom att få beställare att handla ur rätt sortiment till rätt pris. Vid en-

dast e-fakturering sparar kommunen inte så mycket.  

 

Positiva och negativa effekter samt problem som kommunen har stött på 

Eskilstuna kommun var tidig med e-handel och e-fakturering, vilket innebär att standarden i 

införandeskedet inte var komplett där system för att ta emot e-fakturor var under utveckling. 

Vid ny teknik uppkommer alltid dolda kostnader. Nu utvecklar kommunen en lösning där 

Svefaktura direkt ska komma in i affärssystemet, med bland annat en finare fakturabild. Sve-

faktura skickas en och en och där vill kommunen se en utveckling då man har stora volymer 

fakturor.   

 

Ett problem är att leverantörerna inte är mogna för e-fakturering där de inte har lösningar för 

att komma igång direkt, vilket innebär att det tar lång tid. 

 

Positiva effekter beskrivs som betydligt mindre fel samt betydligt bättre kvalitet i e-fakturor 

jämfört med skannade. Vid skanning ska vissa fält i fakturorna tolkas, vilket kan leda till tolk-

ningsfel, som till exempel fel fakturanummer och felaktiga uppgifter som kommer in i eko-

nomisystemet. Vid e-fakturor undviks sådana fel.  

 

Mål och framtid  

Eskilstuna kommun har 70 procent e-fakturor med mål att uppnå 95 procent. För närvarande 

har kommunen en ökning av leverantörer varje månad. Dessutom har kommunen en politisk 

målsättning om att nå 100 procent år 2010. Detta anses vara svårt och inte realistiskt då kom-

munen exempelvis har leverantörer som fortfarande skickar handskriva fakturor. Å andra si-

dan är målsättningen något att sträva mot. 

 


