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Inledning

Som företag är det viktigt att lägga fokus på rätt sak och 

att de interna processerna måste vara kostnadseffektiva 

utan att belasta verksamheten.

Hantering av leverantörsfakturor är en viktig process att 

prioritera för minimal påverkan på företagets verksamhet 

samt för att optimera flödet, från beställning till 

betalning. 

Hur ser det ut hos er idag?  Har ni tydliga riktlinjer som 

även efterlevs av verksamheten? 

Känner ni att ni har en bra rutin och kontroll på processen 

men att det sker på bekostnad av manuell hantering, 

som i sin tur driver kostnader?

Steget från en manuell process till en digital behöver inte 

vara svår eller krånglig. 

Det finns mycket för företag att tjäna på med att se över 

processen i sin helhet men vart ska ni börja för snabbast 

resultat? I denna guide har vi sammanställt de fyra 

områden som vi ser som viktigast.

      Se över rutinen för era inköp och hur inköpet 

      påverkar processen.

      Minska antalet pappersfakturor.

      Optimera hur ni nyttjar systemet.

      Trygga era betalningsrutiner för en bättre kontroll 

      över likviditeten.



Hur inköp genomförs kan variera 
stort mellan olika företag. 

En del företag har en inköpspolicy och väl implementerade 

inköpsrutiner med systemstöd, medan andra har mindre strikta 

regler för hur inköp får genomföras. Med otydliga rutiner och 

oidentifierade roller riskerar ett företag att lägga onödigt mycket 

tid på leverantörsreskontraprocessen, vilket resulterar i onödiga 

kostnader. 

Otydliga rutiner kan medföra många nya leverantörer. 

Varje ny leverantör kräver extra administrativt arbete och 

dessutom ökar företagets risk för att bli utsatt för bedrägeri. 

Bedrägerier kan undvikas genom strikta behörighetsroller i 

systemet och av att flera olika personer involveras i processen. 

Manuella aktiviteter och utökade kontroller innebär ökad 

arbetsbelastning, när en person ska lägga upp leverantören, 

en annan kontrollerar och ytterligare en person som granskar 

betalningsfil och en som slutligen attesterar.

Stort antal nya leverantörer kan också medföra att fler 

pappersfakturor tas emot och risken för att fakturor försvinner 

på vägen ökar. Avvikande rutiner riskerar försenade betalningar 

och med det ökar antal påminnelser och krav, vilket ytterligare 

ökar arbetsbelastningen. 

Otydliga rutiner kan också medföra att inköp, utanför budget, 

genomförs och företaget drar på sig oönskade kostnader. 

Säkra 
beställningarna 
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NORIAN’s erfarenhet är att det finns mycket för företag att vinna 

med en inköpspolicy. En policy ger riktlinjer till företagets HELA 

leverantörsreskontraprocess, från beställning till betalning.  

En väl utformad inköpspolicy, med en tydligt definierad beställarroll, 

garanterar er en säker och effektiv process. 

Att lägga in nya leverantörer i systemet är inte värdeskapande utan fokus 

på att bygga relationer med ett fåtal avtalsleverantörer är vad som ger 

värde, då det medför ökade volymer och ett bättre förhandlingsläge 

gällande både pris och kvalitet. 

Att begränsa inköpen till utvalda avtalsleverantörer minskar även risken 

för att företaget ska bli utsatt för bedrägeri.

Kombinationen av en inköpspolicy, med en tydlig beställarroll och 

avtalsleverantörer optimerar företagets process ytterligare. Med en 

korrekt beställning och ett modernt system slipper beställaren hantera 

fakturan. Och vilket företag vill att personalen ska lägg tid på onödiga 

administrativa uppgifter istället för kundvård?
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Minska antalet 
pappersfakturor
Allt manuellt arbete slukar värdefull tid.

Pappersfakturor kräver manuell hantering vilket är både tids- och 

resurskrävande. Att som företag vara beroende av att ha en anställd 

fysiskt på plats för att hantera uppgifter som posthantering, sprätta kuvert 

och skanna kräver god planering och en back-up plan. Dessutom innebär 

den manuella hanteringen också en ökad sårbarhet, tex vid sjukfrånvaro 

eller under semesterperiod.

En avgörande flaskhals och tidstjuv är postgången. Tiden kan påverkas 

redan i ett tidigare skede om leverantören, efter utskrift, dröjer med att 

posta fakturan. De dagar som går förlorade i processen innan fakturan 

ankommer till ert företag är tid som försvinner och den minskar er 

möjlighet till ett optimalt attest- och betalningsflöde. Det påverkar 

dessutom er möjlighet till likviditetsplanering. 

Vad ni själva har för rutin för ankommande post kan vara enklare att 

påverka så länge ni har personal fysiskt på plats.

Traditionell postgång medför även ökad risk för företaget då en faktura 

kan försvinna på vägen.

En utdragen postgång kan även resultera i försenade betalningar. Sena 

betalningar kan i sin tur medföra ökade antal kravbrev. 
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De flesta företag har idag en ambition att minimera antalet fakturor 

som tas emot via traditionell post men att investera den tid som krävs 

för förändring, är svårare. 

Hur stor andel av er fakturor tar ni fortfarande emot i pappersformat? 

Att internt initiera ett projekt för att eliminera antalet pappersfakturor 

kan vara utmanade då det påverkar stora delar av verksamheten. 

 

Kanske har er ekonomiavdelning redan idag en hög arbetsbelastning. 

När beställarorganisationen är stor, behövs krafttag och tydliga 

riktlinjer för att genomföra en förändring. Det kan ta tid att ändra en 

gammal vana men med en påvisad vinning för verksamheten, ett 

stort tålamod och envishet, är allt möjligt. 

NORIAN’s erfarenhet är att företag snabbt får tillbaks det som 

investeras i arbetet mot en digital fakturahantering. Att ta emot 

fakturor elektroniskt (e-faktura eller PDF) kommer att ha effekt på 

hela processen, både för administratör och attestant. Företaget 

kommer, förutom att spara tid, få en smidigare process och bättre 

kontroll på kostnader och likviditet. 

Med en snabbare och säkrare process, utan pappersfakturor, 

kommer företaget också minska antalet avgifter för påminnelser och 

inkasso.

Har företaget inte tid eller resurser att starta ett förbättringsarbete 

internt är Norian’s rekommendation att ta extern hjälp. En erfaren 

outsourcing partner kan guida och driva projektet framåt. Även 

dagens skanningsleverantörer kan hjälpa till för att minska 

pappersvolymerna. 

Förutom att företaget får en säkrare och mer effektiv process med ett 

digitalt flöde har denna utveckling även positiv påverkan på vår miljö. 
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Nyttja systemet
Dagens moderna system har många smarta lösningar men det är tyvärr 

många företag som inte nyttjar systemets alla finesser utan förlitar sig på 

gamla rutiner. 

Problem som uppstår under fakturans väg, från leverantör till betalning, 

kan bero på en mängd olika faktorer. Den gemensamma nämnaren 

är dock att det ofta är ekonomiavdelningen som hanterar och löser 

problemen utan verksamhetens involverande. 

Att hålla verksamheten ovetande om korrigeringar som görs är inte 

hållbart då problemen ofta återkommer. Korrigeringsarbetet är dessutom 

manuellt och kostsamt. 

Något annat som är kostsamt och driver onödig tid är hanteringen av krav 

på grund av att leverantörsfakturor inte betalas i tid. En av de vanligast 

orsakerna till att betalningen passerar förfallodatum är att verksamheten 

inte attesterar fakturan i tid. 

Har ni en verksamhet som klagar på att leverantörsfakturahanteringen tar 

för mycket av deras tid? 

Märker ni att påminnelser ökar under semesterperioden, för att 

verksamheten inte har styrt om sina fakturor till en ersättare?

Att identifiera orsaken till att fakturor inte betalas i tid är viktigt för att 

ni som företag ska blir mer effektiva och inte spendera tid på onödiga 

aktiviteter. 



Norian’s erfarenhet är att företag har mycket att vinna på 

att nyttja sina systemlösningar fullt ut. Att identifiera och 

implementera permanenta lösningar och rutiner kan ta 

mer tid i anspråk men ger vinning i längden. 

Många av dagens smarta system innehåller en mängd 

funktioner som är till för att underlätta processen och 

även minimera de manuella aktiviteterna. Att inte 

funktionaliteter utnyttjas kan bero på tidsbrist men också 

på okunskap om systemets funktioner. Att investera i 

smarta lösningar utan att nyttja funktionerna, är att kasta 

pengar i sjön. 

Genom att nyttja funktionerna i moderna system kan ni 

spara tid och pengar genom att minimera den tid det tar 

att hantera en leverantörsfaktura, allt från beställning, till 

granskning och attest samt den slutgiltiga betalningen. 

Mallfunktioner som finns i systemet hjälper er att 

säkerställa kontering, fördela kostnader med hjälp av 

nycklar och underlätta attest av avtalsfakturor. Använd 

även systemets funktioner för ett effektivt attestflöde samt 

skapa rutiner i systemet för påminnelser och eskalering av 

oattesterade fakturor. 

Begränsas ni av ert nuvarande system och funderar på 

ett byte, då är vår rekommendation att ta er tid att göra 

ett grundligt förarbetet. Identifiera era krav och önskemål 

tillsammans med verksamheten så det nya systemet 

uppfyller era behov och förväntningar. Ni kommer att tjäna 

på det i slutändan.
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Att se över rutinen för leverantörsbetalningar kan kännas som 

onödig men även här finns det tid och pengar att spara. 

En god likviditet är viktig för alla företag och att betala vid korrekt 

tidpunkt är väsentligt. Som företag vill ni varken betala före eller 

efter förfallodatum. Att fakturans betalningsvillkor stämmer 

överens med avtalat betalningsvillkor är en viktig kontroll att 

genomföra löpande. Hur ert system är uppsatt påverkar också. 

Är det betalningsvillkoret på leverantörskortet i systemet eller på 

mottagen faktura som styr betalningstillfället? 

Att ha schemalagda dagar för betalningar är effektivt men det 

förutsätter att attest också sker i tid. 

Vad har ni som företag för rutin om attest inte sker i tid? 

Genomför ni extra betalningar för att undvika krav och sker 

dessa i så fall via fil eller manuellt? Hanteras det manuellt kan 

det också medföra en ökad risk för felbetalning och bedrägeri. 

För att minimera risken för manuella fel eller bedrägerier 

krävs en avvikande hantering som är både tidskrävande och 

kostsam. Oplanerade extra betalningar påverkar även de dagliga 

arbetsuppgifterna. 

Att betalmarkera leverantörsfakturor, s k återrapportering, är 

det slutliga steget i betalningsflödet och påverkar företagets 

likviditetprognos. Uppdateras inte reskontran löpande försvåras 

även uppföljningsarbetet av eventuella kravbrev från leverantörer.

Effektiva 
betalningsflöden 
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Norian’s erfarenhet är att förutom tids- och kostnadsbesparingar ger 

effektiva betalningsflöden ett säkrare kassaflöde. 

Att kunna lita på att betalning sker enligt korrekt avtalade 

betalningsvillkor, ger en trygghet och en mer sanningsenlig bild över 

företagets likviditet.

Med en väl förankrad policy struktureras företagets verksamhet och 

ger medarbetaren en förståelse för sin roll i betalningsflödet. En god 

förståelse minskar behovet för oplanerade, manuella, aktiviteter i form av 

extra betalningar. 

Att minska antalet manuella betalningar ökar företagets säkerhet. En 

manuell hantering, som vi på Norian fortfarande ofta stöter på hos 

företag, är utlandsbetalningar.

För att kunna göra en god likviditetsprognos måste leverantörsreskontran 

vara uppdaterad. Många företag arbetar med återrapportering via fil 

som manuellt hämtas från banken. Idag erbjuder flera banker även 

integrationslösning som innebär en automatisk filöverföring till er 

systemlösning, vilket underlättar er uppdatering av reskontran.

  

Goda betalningsflöden bidrar även till att ni som företag får en 

bättre relation med era leverantörer när ni alltid efterlever avtalade 

betalningsvillkor. 



 Att se era avtalsleverantörer som långsiktiga samarbetspartners

bidrar till bättre priser och högre kvalitet.  

Med en tydlig inköpspolicy ger ni verksamheten de riktlinjer som krävs för att 

effektivisera er hantering av leverantörsfakturor och med en optimal process 

kommer ni att bespara verksamheten värdefull tid och företaget pengar!

Vänta inte med att sätta igång, små initiativ kan ge stor effekt!
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