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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel: Effekter vid införande av digital fakturahantering 
 
Ämne:  Magisterseminarium, Organisation (FEK 591) 
 
Författare:  Åsa Duvander och Irini Simeonidou 
 
Handledare:  Dan Kärreman 
 
Nyckelord: Digital faktura, elektronisk faktura, effektivitet, ny teknik, 

organisatorisk förändring och processer. Motsvarande ord 
på engelska är digital invoice, electronic invoice, 
efficiency, effectiveness, organisational change, new 
technology och processes. 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera effekter av 

införandet av digital fakturahantering genom att jämföra 
arbetsprocessen före och efter.  

 
Metod: Studien baseras på en kvalitativ fallstudie på tre företag, 

Kungsleden, Sveriges Byggindustrier och Kemira Kemi.  
 
Slutsatser: Mönster av effekter som uppstått hos fallföretagen har 

iakttagits. Påfrestningen för organisationen är relativt liten 
jämfört med andra IT-projekt. Kostnadsreduceringar och 
ökad produktivitet samt effektivitet av processer är några 
av de förbättringar som kan påvisas. 
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Definitioner 
 
Digital fakturahantering är hantering av leverantörsfakturor digitalt via ett 
datorsystem. Scannade bilder av fakturor skickas för attest till användare och loggning 
sker av de olika stegen för spårbarheten.  
 
DFH är en i uppsatsen använd förkortning för begreppet digital fakturahantering. 
 
EDI står för electronic data interchange och innebär att affärssystem kan byta 
information mellan varandra utan mänsklig inblandning. Elektroniska meddelanden 
byggs upp enligt en överenskommen struktur och standard.  
 
Fakturalogg är den del i programmet för digital fakturahantering där inscannade 
fakturor hamnar innan de skickas till användare för handläggning. 
 
Flödesträd eller flödesmall är de personer en leverantörsfaktura ska passera för 
handläggning innan betalning. 
 
Kodsträng är företagets ekonomimodell för internredovisning. Består ofta av olika 
objekt såsom kostnadsställe, avdelning, region samt övriga företagsspecifika koder. 
 
Samlingsfaktura är en faktura som kan beröra flera olika personer eller 
kostnadsställen. Används av många företag för att slå ihop flera fakturor till en och 
samma fakturahanterare och därmed minska antal fakturor. 
 
Återsökningar avser sökning av leverantörsfakturor i allmänhet efter slutlig 
handläggning. Det vill säga då fakturan är betald.  
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1  Inledning 
 
Inledningsvis i detta kapitel förklaras bakgrunden till val av ämne, följt av en 
problemdiskussion. Utifrån detta formuleras uppsatsens syfte samt redogörs för 
avgränsningar. En disposition över uppsatsens struktur avslutar kapitlet. 

1.1  Bakgrund 
Den ”nya ekonomin” är en produkt av de senaste decenniernas förändrade struktur. 
Karakteristiskt för den nya ekonomin är en ökning av BNP, låg inflation, låg 
arbetslöshet, större investeringar och högre lönsamhet. Dessa positiva effekter beror 
på den pågående trenden av globalisering som medför större konkurrens, reducering 
av kostnader och ökning av effektivitet samt nya tekniska lösningar. Den nya 
ekonomin brukar även kallas internetåldern eller den digitala revolutionen. Av detta 
följer minskade kostnader samt nya produkters och tjänsters framväxt (Heshmati, 
2001). 
 
Företag måste kontinuerligt effektivisera eller expandera sin verksamhet då kapital 
ständigt åter- eller nyinvesteras. Affärsklimatet runt om i världen präglas av ökad 
konkurrens då internationalisering och teknisk utveckling intensifierat utvecklingen. 
Företag fortsätter att producera så länge deras avkastning är lönsam. Då någon process 
eller del av verksamhet kan köpas externt till en lägre kostnad än den egna sker 
utkontraktering, så kallad outsourcing. Heshmati (2001) skriver att outsourcing ger 
lägre kostnader då specialiserade företag har stordriftsfördelar, bättre 
produktionsförlopp och en samlad expertis.  
 
Bankernas investeringar i ny teknik genom hantering av alla sorters banktjänster via 
Internet har intensifierats de senaste åren. Rena internetbanker har etablerats och nya 
tjänster introducerats. E-faktura och e-giro är nya tjänster för betalning via nätet och 
erbjuds av alla de stora bankerna. Inga papper eller energikrävande transporter är 
några av de fördelar Nordea tar upp i sin marknadsföring av tjänsterna 
(www.nordea.se). Andra fördelar är att all korrespondens mellan kund och leverantör 
görs enkelt via mail eller direkt på leverantörens hemsida. Försening av betalningar på 
grund av oklarheter undviks. Privatpersoner är bankernas stora målgrupp för de nya 
tjänsterna. Företag som utnyttjar tjänsten gör stora kostnadsbesparingar i 
distributionsledet genom rationaliserad fakturahantering (www.e-faktura.com). 
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Stora företag är en svår målgrupp då de inte gärna vill röra sig utanför de egna 
systemen för att godkänna fakturor och skicka betalningar (Gamble, 2001). 
Leverantörsfakturor som anländer till ett företag, med post eller elektroniskt, ger 
upphov till en kostsam process. Detta har både offentliga myndigheter och privata 
företag uppmärksammat. Hanteringen är krävande både för ett företags 
ekonomiavdelning samt resten av organisationen som har till uppgift att attestera samt 
kontera fakturor. Med dagens teknik kan denna process hanteras i ett program/system 
vilket underlättar fakturans process från ankomst till betalning. 
 
Behovet av digital fakturahantering har uppkommit i takt med att ny teknik har gett 
möjligheter till bland annat bättre åtkomst till fakturor och effektivare processer. EDI-
baserade filöverföringar var något som skulle föras in i all korrespondens med 
myndigheter. President Bill Clinton gav 1994 de federala förvaltningarna i uppdrag att 
använda electronic commerce för både varuinköp och andra kontakter med 
näringslivet (Fredholm, 2000). Därmed skulle även de små företagen vara tvungna att 
införa denna teknik. Vid digital fakturahantering scannas fakturor och digitala bilder 
skapas. Den digitala bilden distribueras digitalt genom organisationen till de personer 
som ska hantera fakturan. EDI-fakturering innebär ytterligare digitalisering genom att 
fakturan anländer i form av en fil istället för en pappersfaktura. Då EDI-fakturan 
anländer behöver den således inte scannas utan endast hanteras i det digitala 
fakturahanteringssystemet. Allt fler går över till EDI-fakturering men dock finns det 
fortfarande, och kommer att finnas under en lång tid framöver, pappersfakturor som 
hanteras traditionellt via postgång. Det papperslösa kontoret är fortfarande en vision 
men är på god väg att bli verklighet genom digital hantering av allt fler processer 
inom och mellan företag. 
 
Enligt leverantörer av denna typ av system uppkommer effekter av införandet av 
digital fakturahantering inom flera områden såsom bortrationaliserad sortering och 
sökning av fakturor i pärmar, mindre stress över var fakturor befinner sig, snabbare 
och enklare åtkomst av arkiverade fakturor samt färre frågor till ekonomiavdelningen. 
Återbetalningstiden för en investering i digital fakturahantering brukar enligt 
leverantörer i regel uppgå till ett år. 

1.2  Problemdiskussion och avgränsningar 
Ny teknik har i mångt och mycket medverkat till ett förenklat arbetssätt i 
organisationer. Enligt Leijon et al (1990) har den nya tekniken bland annat bidragit till 
att hantering av stora mängder information blir effektivare och att oavsett geografiskt 
avstånd kunna ta del av aktuell information. Vid införandet av ny teknik påverkas 
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organisationen av en rad olika förändringar. Införandet av ny teknik bör betraktas som 
en organisationsförändringsprocess enligt Axén-Ruzicka (2002), eftersom det kräver 
både anpassning och förändring i såväl organisationsstruktur samt mänskliga aspekter. 
Att föra in ett nytt system i en organisation kan ge både önskade och oönskade 
effekter. Vilka vinster genereras genom införandet?  
 
För att identifiera effekterna i företagen anser vi att det är av intresse att se hur 
arbetsprocessen ser ut innan införandet samt efter införandet. Ny teknik ersätter ofta 
manuell hantering med automatiserad hantering (Axén-Ruzicka, 2002). Således 
försvinner eventuellt gamla arbetsuppgifter och nya arbetsuppgifter skapas. Vid 
införandet av ny teknik ställs det krav på förändringar av arbetssättet inom de delar av 
organisationen där den nya tekniken införs (Axén-Ruzicka, 2002). Från företagens 
sida är troligen effektivisering ett önskat resultat av ny tekniken. Frågan vi ställer oss 
är om arbetssättet förändras av den nya tekniken och i så fall hur? Om önskan är att nå 
ett effektivare arbetssätt, blir då detta det slutliga resultatet av det nya arbetssättet?  
 
Att införa ny teknik påverkar i högsta grad de anställda. Förändringar innebär ofta att 
man ska göra något nytt, ett nytänkande (Jacobsen & Thorsvik, 1995). De snabba 
teknologiska förändringarna har enligt Sandberg & Targama (1998), lett till en 
kontinuerlig förändring av anställdas kompetens. Vidare kan frågan ställas om 
införandet ställer nya krav på de anställda. Ny teknik är i många fall ett sätt att 
förenkla arbetsuppgifterna för de anställda. Har då detta lett till att arbetsbelastningen 
minskat?  
 
Införandet av ny teknik för inte bara med sig vinster utan i många fall drabbas företag 
av problem. Ett vanligt problem är motstånd bland de anställda då de ofta är rädda för 
att förlora arbetet, sin status eller att de inte ska klara de nya arbetsuppgifterna. 
Omorganiseringar och införande av ny teknik associeras med uppsägningar. 
Människor blir oroliga och negativa vid misstanke om försämringar för den enskilda 
individen (Clegg et al i Soltesz, 1997). 
 
Uppsatsen avgränsas mot att inte behandla företagens sårbarhet vid säkerhet av IT-
system Vi kommer inte att belysa de risker som är förknippade med systemens 
tillförlitlighet jämfört med ett manuellt arbetssätt.  

1.3  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att identifiera effekter av införandet av digital 
fakturahantering genom att jämföra arbetsprocessen före och efter. 
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1.4  Disposition 
Kapitel 1 – Inledning. I första kapitlet presenterades uppsatsämnet samt den 
problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsen. Syfte och avgränsningar ryms 
inom kapitlet.  
 
Kapitel 2 – Metod. Det andra kapitlet innehåller vald metod, beskrivning av 
forskningsansatsen samt källkritik.  
 
Kapitel 3 – Teori. I detta kapitel presenteras de teorier som använts samt tidigare 
studier inom området. Teorier om införande av ny teknik och om förväntade vinster 
samt outsourcing presenteras. Även effektivitet och mätning av effektivitet är teorier 
som behandlas. Kapitlet avslutas med en beskrivning av den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 4 - Empiri. I detta kapitel redogörs för en leverantörsfakturas hantering vid 
ankomst till ett företag med digital fakturahantering. Arbetsuppgifterna som åligger 
användare och ekonomiavdelning beskrivs. Vidare beskrivs EDI-fakturors samband 
med digital fakturahantering samt en beskrivning av de olika programvarorna. En 
presentation av de tre fallföretag som ingår i studiens empiriska del samt redogörelse 
av intervjumaterial avslutar kapitlet. 
 
Kapitel 5 – Analys. I detta kapitel redovisas studiens analys. Arbetsprocesserna 
beskrivs före och efter införandet av digital fakturahantering. Diskussion förs 
angående de vinster som uppkommit samt de förbättringar av effektivitet som 
uppmärksammats. En sammanställning av resultaten från de tre företagen visas 
schematiskt som en avslutning av kapitlet. 
 
Kapitel 6 – Slutsatser. Studiens slutsatser och reflektioner samt förslag till framtida 
forskning presenteras. 
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2  Metod 
 
I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte. En 
beskrivning av forskningsansatsen och praktiskt genomförande vid insamling av 
empiri redogörs. Som en avslutning på kapitlet granskas studiens kvalitet och källor. 

2.1  Forskningsansats 
Vi har varit intresserade av effekterna vid införandet av DFH i företag och har valt en 
ansats som utgår ifrån tre fallföretag. Vårt intresse har legat i att få en djupare 
förståelse för det studerade. Utifrån detta har vi sedan med hjälp av teorier försökt 
förklara det studerade. Då en av oss författare redan har kunskap inom området är det, 
enligt Alvesson & Sköldberg (1994), risk för att forskaren blir bunden av tidigare 
kunskap och inte ser nya möjligheter. Detta problem är vi medvetna om och har 
försökt övervinna. Då en av oss inte var insatt i empirin hoppades vi kunna minimera 
problemet genom löpande diskussioner och gemensamma definitioner av 
frågeställningar.  
 
En av författarna har arbetat på ett av företagen som levererar programvara och 
konsulttjänster för DFH. Därav kommer idén till denna uppsats. Utifrån dessa 
kontakter har två kunder som använder detta system kontaktats samt ytterligare ett 
företag. Svårigheter att få tillgång till ett företag är enlig Bryman (1989) ett problem 
för många forskare. Problemet med tillgång till företag har vi lyckats undgå med hjälp 
av våra kontakter. Vid valet av företag inkluderades även att de skulle ha varit i drift i 
minst ett halvår då uppkomsten av eventuella effekter skulle iakttas. Vi är dock 
medvetna om att val av fallföretag ligger i leverantörens intresse att välja enbart 
företag med goda referenser. 
 
Vi är medvetna om att alla val vi gör påverkar våra resultat. Jacobsen & Thorsvik 
(1998) menar att en fullständig bild av verkligheten inte kan ges, då människor till 
viss del skapar den egna verkligheten.  
 
Eftersom det är utifrån objektets synvinkel som vi studerar, snarare än från vårt eget 
perspektiv, gör vi detta på bästa sätt enligt Bryman (1989) med en kvalitativ metod. 
För att få ut så mycket information om våra fallföretag som möjligt anser vi att detta 
endast är möjligt med en kvalitativ metod. Enligt Wallén (1996) syftar en kvalitativ 
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studie till att undersöka vilken karaktär en företeelse har och hur den ska identifieras. 
En kvalitativ studie hjälper oss att bättre förstå sammanhanget och helheten.  
 
Vi ämnade först studera ett fallföretag men under arbetets gång fann vi att det var 
bättre att studera flera fallföretag för att erhålla ökad validitet i undersökningen. Detta 
genom att skillnader och likheter kan identifieras. Dock kan det finnas en viss risk 
med att få mindre djup i undersökningen. Fortfarande gör vi en fallstudie då vi 
studerar, enligt Patel & Tebelius (1987), en mindre grupp. En fallstudie undersöker ett 
större antal variabler i detalj och syftet är ofta att studera processer eller förändringar 
(Patel & Tebelius, 1987).  

2.2  Datainsamling  

2.2.1  Val av intervjuobjekt 

För att studera effekter av DFH valdes med hjälp av företaget Palette Software & 
Consulting AB (leverantör av programvara för DFH och fortsättningsvis kallat 
Palette) två olika företag, Kungsleden och Sveriges Byggindustrier. Båda företagen 
hade varit i drift tillräckligt länge för att effekterna av DFH skulle kunna urskiljas. 
Kungsleden och Sveriges Byggindustrier kontaktades i ett första skedde av Palette om 
vår önskan att studera deras företag. Det tredje företaget, Kemira Kemi AB 
(fortsättningsvis kallat Kemira), kom vi i kontakt med via en studiekollega. Vi ansåg 
att det var positivt med ett företag som hade en annan programvara för DFH. Vårt 
hopp var att effekterna inte skulle vara knutna till en viss programvara och därmed 
blev Kemira det tredje företaget vi studerade.  
 
Vid valet av intervjupersoner på Kungsleden och Sveriges Byggindustrier gav Palette 
oss namn på projektledare inom företagen som var ansvariga för införandet av DFH. 
Därefter tog vi kontakt med projektledarna, som i sin tur rekommenderade lämpliga 
användare av DFH. På Kemira var det vår första kontakt med controllern Bengt 
Bengtsson som ledde oss till projektledaren Åsa Nimmervoll. Samtliga 
intervjupersoner hade deltagit före, under och efter processen vid införandet av DFH. 
Vi har försökt få ekonomiavdelningens samt användarnas synvinkel. 
Intervjupersonerna inkluderar därmed ansvariga för projektet samt minst en användare 
per företag. Alla intervjupersoner har valts utifrån individernas kunskap och 
erfarenhet om studieobjektet, därför anser vi att de är relevanta för studien. 
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Intervjupersoner på fallföretagen är: 
 
Johan Vallin, projektledare Kungsleden, Stockholm 
Ann Brixler, användare Kungsleden, Malmö 
Håkan Sjöstedt, användare Kungsleden, Malmö 
Tomas Cadstedt, projektledare Sveriges Byggindustrier, Stockholm 
Claes-Håkan Sandberg, användare Sveriges Byggindustrier, Stockholm 
Åsa Nimmervoll, projektadministratör Kemira, Helsingborg 
Bengt Bengtsson, användare Kemira, Helsingborg 
 

Intervjupersonerna kontaktades per telefon angående ett initialt möte. Då Sveriges 
Byggindustrier är beläget i Stockholm försvårades ett möte, varför telefonintervjuer 
med Tomas Cadstedt och Claes-Håkan Sandberg genomfördes. Även intervjun med 
Johan Vallin på Kungsleden i Stockholm genomfördes i form av en telefonintervju. 
Dock fick vi senare vid intervjuerna med Ann Brixler och Håkan Sjöstedt på 
Kungsleden i Malmö även möjlighet att prata personligen med Johan Vallin. Åsa 
Nimmervoll på Kemira intervjuades  personligen på företaget i Helsingborg. På grund 
av tidsbrist var endast telefonintervju möjlig med Bengt Bengtsson på Kemira. 

2.2.2  Intervju teknik 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1987, sid 14) menar att: 
 

Ju vagare uppfattning utredaren i förväg har om vad som är väsentlig kunskap att 

utvinna, desto mer ostrukturerad kommer intervjusituationen att bli. 

 
Eftersom vi visste vilket område vi ville undersöka hos fallföretagen och hade en viss 
förkunskap, har vår intervjuteknik snarare varit baserad på semistruktuerade frågor.  
 

För att minska den tid som vi upptog hos fallföretagen skickades intervjuformulären 
ut via mail innan intervjutillfället. Vid telefonintervjun med Johan Vallin på 
Kungsleden i Stockholm fanns inte tillgång till bandspelare. För att säkerhetsställa 
korrektheten användes högtalartelefon samtidigt som en av oss antecknade medan den 
andra ställde frågorna. Vid de personliga intervjuerna på Kungsleden i Malmö 
saknades också tillgång till bandspelare. Vi försökte undvika bias genom att göra 
noggranna anteckningar. Då resterande intervjuer skedde hade vi tillgång till 
bandspelare. Vid intervjuerna användes standardiserade intervjuformulär (bilaga 1 och 
2). Intervjuerna med projektledarna pågick i cirka en timme medan intervjuerna med 
användarna var något kortare. Direkt efter intervjuerna skrevs en  sammanställning av 
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intervjuerna. För att komplettera intervjumaterialet har vi även använt sekundärdata 
från fallföretagens hemsidor. 

2.3  Undersökningens giltighet 
Enligt Yin (1994) finns det tre tester som kan bedöma deskriptiva och utforskande 
studiers kvalitet: begreppsvaliditet, extern validitet och reliabilitet. 
 
Begreppsvaliditet innebär att korrekta mått etableras för det begrepp som ska mätas. 
Svårigheter finns när det gäller att mäta begreppsvaliditet i fallstudier. Bedömningar 
av vad mätobjektet ska innehålla kan lätt bidra till subjektiva bedömningar. Två olika 
steg bör följas för att uppfylla begreppsvaliditeten. I första steget väljs de särskilda 
förändringstyperna som ska studeras, andra steget innebär att påvisa att valda mått 
återspeglar de tänkta förändringstyperna (Yin, 1994). För att se effekterna av DFH har 
vi valt att studera fallföretagen efter införandet av DFH. Detta för att de eventuella 
effekterna inte ska bli förbisedda av andra problem som kan dyka upp vid 
implementeringen av systemet. Fallföretagen har varit i drift olika länge vilket kan 
bidra till svårigheter vid bedömning av effekterna. Vi är medvetna om att detta kan 
skapa svårigheter vid en jämförelse av resultaten. 
 

I extern validitet, som behandlar generalisering, jämförs observationer och mätresultat 
med andra referensobjekt utanför undersökningen (Wallén, 1996). I kvalitativ 
forskning brukar generalisering ifrågasättas. Är syftet att finna regelbundenhet på ytan 
finns det ingen anledning till att samma mönster ska gälla vid andra tillfälle. Om det 
istället, i en statistisk undersökning, med hjälp av sannolikheten ämnar bedömas att ett 
samband inte uppkommit av slumpen är generalisering användbart (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Wallén (1996) säger att forskning inom förändringar och processer 
på organisationer inte är jämförbara, då det inte ser likadant ut överallt. Då vi gör en 
kvalitativ fallstudie är det svårt att säga att våra resultat är applicerbara på andra 
företag. Detta eftersom en fallstudie studerar företagens specifika situation. Då det 
finns många olika digitala fakturahanteringssystem är det svårt att uttala sig om 
effekterna av ett införande blir detsamma som övriga liknande system. Då det är 
omöjligt att studera effekterna av samtliga digitala fakturahanteringssystem är vi 
medvetna om att detta kan påverka resultatet. Detta eftersom både processen i 
företagen och det digitala fakturahanteringssystemet kan skilja sig åt. Dock vågar vi 
säga att likheter kan påvisas, både för samma bransch samt även övriga företag. 
 
Reliabilitet förekommer inte ofta i kvalitativa undersökningar då det inte ger upphov 
till mätbara resultat. Eftersom individer vid testtillfället kan påverkas och ha olika 
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förutsättningar när det gäller kunskap, kan inte alltid en mätning upprepas (Wallén, 
1996). Med tanke på att vi studerar förändringen i företagen efter införandet, skulle 
det naturligtvis vara möjligt att göra om den processen. Dock kan möjligheten till att 
intervjua samma personer minska på grund av att personal slutat. Tillgången till exakt 
samma svar från intervjupersonerna bidrar också till svårigheten att få exakt samma 
resultat. Vi har försökt göra en så noggrann dokumentation av studien som möjligt för 
att öka reliabiliteten. 

2.4  Källkritik 
Vi har försökt inta ett kritiskt förhållningssätt till det material och de källor som vi 
kommit i kontakt med under arbetets gång. Det intervjumaterial vi har samlat in är 
subjektiv data från intervjupersonerna likaväl som sekundär data från fallföretagen. 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är fakta alltid redan tolkad. Eftersom vi skapar 
vår verklighet utifrån våra föreställningar blir samma material aldrig samma uppfattad 
verklighet för två olika individer. För att öka trovärdigheten i den framställda empirin, 
har materialet granskats och godkänts av fallföretagen innan publicering. 
 
Även den litteratur som vi använt i uppsatsen är färgad av författaren, dock används 
den inom forskning idag. Därmed utgår vi ifrån att den är relevant. I den mån det är 
möjligt har vi använt oss av olika källor som beskriver samma företeelse för att undgå 
detta problem. 
 
Eftersom en av oss författare har varit källan till viss information är vi medvetna om 
att det inte alltid varit möjligt att vara objektiv. Alvesson & Sköldberg (1994) menar 
att informationen från en berättande källa kan utsättas för förvängningar. Detta på 
grund av att informationen går genom ett subjektivt medium och då kan förvanskas. 
En berättande källa är mindre värd, i fråga om äkthet, jämfört med en kvarleva som 
inte utsats för subjektiv förvanskning. Fördelen med berättande källor är att mer 
information ofta ges (Alvesson & Sköldberg 1994). Då förförståelsen för vad 
fallföretagen gör och ämnet har varit till stor nytta för oss i studien anser vi att denna 
källa har varit viktig för oss. När det gäller äkthet hos källan, ser vi inga intentioner 
för källan att medvetet förvänga information.  
 
Även Eriksson & Wiedersheim-Paul (1987) menar att det är vikigt att kritiskt granska 
en källa. Tendenskritik används för att besvara frågan, vilket eget intresse källan har i 
den här frågan. Tendensen kan visa sig i ordval eller urvalet av fakta (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (1987).  Vi ser inte någon anledning till att källan för eget intresse 
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skulle vinna något på att framhäva en viss typ av fakta, utan snarare den fakta som 
krävs för studiens syfte. 
 
Avstånd och beroende är också av betydelse när en källas kvalitet bedöms. Avståndet 
är relaterat till tiden mellan händelsen och den återberättande situationen. Ju längre tid 
källan befinner sig från händelsen, desto mindre värd är källan. Beroendekriteriet 
avser hur många led informationen går igenom innan den nått den aktuella källan 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Eftersom källan ifråga har studerat under det senaste 
halvåret kan tiden mellan händelsen och den givna informationen sägas vara relativt 
kort. Trots det kan vi inte vara säkra på att all information bibehållits i sin 
ursprungliga skick. Vad beträffar källans beroende, har källan både arbetat med DHF 
och företagen, vilket gör källan kan anses ha egen kunskap om ämnet. Därför har 
informationen inte behövt passerat flera led.  
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3  Teori 
 
I detta kapitel redogörs för teorier som är relevanta för att uppnå syftet med 
uppsatsen. Tidigare studier av ny teknik inleder kapitlet. Problem och svårigheter vid 
införande av ny teknik avslutar varje typ av vinst som presenteras. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av effektivitetsmått samt teori kring outsourcing.    

3.1  Teoretiskt urval 
Vi har funnit mycket teorier om ny teknik och förändringar, dock har mycket av den 
teori vi påträffat behandlat tekniska implementationer vid stora förändringar för 
organisationer. DFH påverkar enbart delar av företagets arbetsprocesser. En annan 
svårighet som vi har haft är att den litteratur som redogör för införandet av ny teknik 
är relativt gammal. Eftersom DFH är ny teknik fann vi det svårt att använda teorier, 
som i många fall, är författade för mer än tio år sedan. Dock menar forskare att 
införandet av ny teknik påverkar organisationer på liknande sätt idag, eftersom 
individer och organisationer inte har förändrats i så stor utsträckning. Vi har även 
upptäckt att DFH är ett område som inte har studerats tidigare. Teorier eller empiriska 
studier som behandlar införande av DFH har därför ej påträffats vid sökningar.  
 
Vi har utgått i från Easons (1988) modell om fyra olika vinster vid ny teknik. Utifrån 
modellen har vi sedan kompletterat med teorier om effektivitet och outsourcing. Detta 
för att vi har funnit att effektivitet och outsourcing är viktiga i fallföretagens 
arbetsprocesser. Utifrån de olika modellerna har en teoretisk referensram konstruerats 
som används i analysen. Den teoretiska referensramen presenteras sist i kapitlet. 

3.2   Ny teknik  
Med ny teknik brukar vi mestadels syfta på datorisering av olika moment av 
arbetsprocesser. Tekniska förbättringar har fört med sig revolutionerande förändringar 
under alla tider. Peter Fredholm (2000, sid 7) skriver följande om ny teknik i sin bok 
Elektroniska affärer:  
 

Idag känns datorerna oumbärliga, men går vi några decennier tillbaka så betydde 

kalkerpapper och kopiatorer lika stora lättnader.  
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Fredholm (2000) skriver vidare att steget från skrivmaskin till dator var betydande, 
men det är lika betydande att gå till datasystem som kommunicerar direkt med andra 
datasystem. Hittills har människor använt datorer till att producera papper, så som 
skrivmaskiner utnyttjades. 
 
Tidigare studier av ny teknik har allmänt visat svårigheter när det gäller införandet av 
ny teknik i organisationer. Flera olika ansatser har studerats när det gäller ny teknik. 
Framförallt har det fokuserats kring organisationsstruktur, teknikorienterade studier 
och sociala aspekter (Axén-Ruzicka, 2002). Strukturorienterade studier om ny teknik 
fokuserar på krav på anpassning av olika former av organisationsstrukturer. Dessa har 
ofta sitt ursprung i contingency-teorin som bland annat Woodward (1965) studerade. 
Dock ses bara tekniken som påverkande faktor och bortser ifrån andra faktorer som 
påverkar organisationen. I både teknik- och strukturorienterade studier tas inte hänsyn 
till de mänskliga faktorerna. Införandet av ny teknik har på senare tid kommit att 
betraktas som ett samspel mellan sociala och tekniska faktorer. Detta så kallade 
sociotekniska perspektivet har enligt dess representanter en stor roll i införandet av ny 
teknik i organisationer (Axén-Ruzicka, 2002).  
 
Enligt Soltesz (1997) kan det sociala relations- och kommunikationsmönstret 
förändras genom införandet av ny teknik. Individens eller gruppens kunskaper kan bli 
överflödiga vilket kan leda till individens eller gruppens makt/status går förlorad. Men 
det kan även få en motsatt effekt som istället leder till högre makt/status genom nya 
arbetsuppgifter (Soltesz 1997).  
 
En organisations formella struktur ska samordna mänskligt beteende och funktioner i 
skilda delar av en organisation (Axén-Ruzicka 2002). Införande av ny teknik ställer 
krav på förändring av bland annat mål och strategier, formella strukturer, 
arbetsfunktioner och relationer samt arbetsuppgifter. Vid införandet av ny teknik ställs 
det krav på förändringar av arbetssättet inom de delar i organisationen där den nya 
tekniken införs. Många befintliga arbetsuppgifter påverkas i hög utsträckning av ny 
teknik. Arbetsuppgifter försvinner eller tillkommer, de nuvarande arbetsuppgifterna 
ersätts ofta med nya. Förändringen leder ofta till osäkerhet hos anställda och vissa 
kunskaper som individen innehar kan kännas som överflödiga. Ny teknik kan leda till 
att arbetsuppgifterna automatiseras, men det kan även innebära mer ansvar och en 
högre grad av självstyrande (Axén-Ruzicka 2002).  
 
Ny teknik kan även vara ett verktyg för rationalisering i syfte att sänka kostnader eller 
snabbare och enklare utförande av vissa uppgifter (Leijon et al, 1990). Enligt 
författarna behöver inte införandet av ny teknik innebära någon avgörande förändring 
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för företaget. Ny teknik i allmänhet innebär bättre och snabbare verktyg att arbeta 
med, vilket i sin tur inte behöver ge en speciellt stor förändring av arbetssituationen. 
Konsekvenserna kommer i första hand för de användare som direkt ska utföra 
uppgifterna, vilket för dem kan leda till nytt arbetssätt och hantering av nya 
hjälpmedel. Fortfarande har individerna samma roll i företaget (Leijon et al 1990). 
Vidare menar författarna att vid förändring av yrkesroller upphör ny teknik att vara ett 
”bättre verktyg” och kan upplevas dramatiskt av de berörda. 

3.3  Vinster vid ny teknik 
Eason (1988, sid 14) menar att företag som inför ny teknik söker vinster men av 
varierande orsaker: 
 

There are many applications which are stimulated by concern for the way other 

companies, especially competitors, are applying the technology. There may be a fear that 

competitors may be successful, that the advertisements for information technology 

products may be right, and that they may be left behind. They may also want to give the 

impression of being an up-to-date, efficient, high technology organisation. 

 
Orsakerna till att införa ny teknik är som synes många och kan föra med sig stora 
påfrestningar för organisationen. Nedan visas en figur över de vinster som ny teknik 
kan föra med sig. Den första vinsten som anges är kostnadsreduceringar. Detta är den 
första typ av kostnad som ledningen för ett företag försöker effektivisera då 
personalkostnader kan utgöra mer än 70 % av ett kontors kostnader (Eason, 1988).  
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Resurs-         Påtagliga 
minskning         fördelar 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbets-         Opåtagliga 
Förstärkning        fördelar 
 
Figur 1: Fördelar vid ny teknik (Eason, 1988, s 13). 
 
Ökad produktivitet är den andra vinsten som förväntas vid ny teknik. Således 
förväntas en sekreterare kunna producera fler brev och informationen via mail ökar då 
det är lättare att skriva ett kort mail än att författa ett brev eller skriva och skicka ett 
fax.  
 
Den tredje vinsten som förväntas är bättre beslutsstöd åt exempelvis beslutsfattare. 
Med den nya tekniken kan beslutsfattare få hjälp vid framtagande av information och 
därmed ges stöd åt deras arbetsuppgifter. Kvaliteten på den information de får är 
högre då speciella system designats för att tillhandahålla väsentlig data just för att 
stödja deras arbetsuppgifter. 
 
Den fjärde vinsten för med sig nya möjligheter för organisationen att finna nya interna 
samverkningsfördelar med andra system eller externa i form av nya affärsmöjligheter. 
Detta för med sig förändringar på organisationen.  
 
De två första typer av vinster är påtagliga i form av direkta besparingar i kronor och 
ören medan den tredje och fjärde vinsten senare övergår i mer kvalitetshöjande 
vinster. De tredje och fjärde vinsterna är mer eller mindre opåtagliga/ogripbara då de 
indirekt har en förhöjande inverkan. Nedan sker en genomgång av varje typ av vinst 
och vilka typer av svårigheter som kan uppkomma vid realiserandet av vinsterna.  

Kostnads- - Personalbesparingar 
reduceringar - Andra direkta kostnads-  

besparingar, t ex utrymme 
 
Ökad  - Fler producerade ord 
produktivitet - Fler mail skickade 
 
Ökat - Bättre information 
beslutsstöd - Beslutshjälpmedel 
 - Expertassistans 
 - Dator support 
 
Organisations- - Nya former av integration 
stärkning - Nya affärer 
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3.3.1  Kostnadsreduceringar 

Vid införande av ny teknik trodde man i tidiga undersökningar, slutet på 70-talet, att 
antalet kontorstjänster skulle minska med 20 till 40 procent inom en tioårsperiod. Vid 
senare undersökningar på åttiotalet hade uppfattningen ändrats till att en omallokering 
av arbetstillfällena skulle äga rum snarare än en minskning. Det visade sig finnas stora 
skillnader mellan teori och praktik (Eason, 1988).  
 
Visionen om det papperslösa kontoret och medföljande kostnadsreduceringar finns 
fortfarande. Behovet av kopieringsmaskiner, faxar och bokhyllor samt arkivutrymmen 
minskar i visionen. Besparingar i form av antal arbetsstationer och anställda växer till 
stora belopp om alla typer av kostnader räknas in i kalkylen såsom del av hyran, 
skrivbord, stolar, skrivare, modem, datorer, bokhyllor med mera. Lägg därtill lönen 
och förmåner samt skatter för att få en rättvisande bild av kostnaden. Enligt 
undersökningar uppgår 70 procent av ett kontors kostnader av personalkostnader. Vid 
en automatisering/datorisering av processer och arbetsuppgifter kan säkrare och 
snabbare uppgifter erhållas genom ett datorprogram (ibid). 
 
Ny teknik leder dock inte alltid direkt till kostnadsreduceringar och deras omfattning 
har många gånger överestimerats: 
 

1. Rutinarbete. Datorisering av rutinarbete kan äga rum, men vissa typer av 
tjänster går inte att ersätta. Enligt undersökningar av en sekreterares arbete 
kom det fram att cirka 40 procent bestod av ren produktion av ord. Resterande 
tid gick åt till stöd åt dennes överordnade. 

2. Omorganisation. De flesta försöken till att reducera antal arbetstillfällen 
genom introducering av ny teknik brukar föregås av omorganisationer. Ofta är 
det decentraliserade organisationer som centraliserar och på så vis minskas 
antal tjänster. Det är ofta det enda sättet att genomföra större neddragningar av 
personal. 

3. Nya arbetstillfällen skapas där gamla försvinner. En del arbetstillfällen 
försvinner i samband med ny teknik medan andra tillkommer. Visserligen 
försvinner det fler tjänster än vad som tillkommer men många gånger är inte 
skillnaderna stora. Det skapas nya arbetstillfällen på andra företag som ska ge 
support, utbildning och service för den nya programvaran. Det kan krävas en 
större uppoffring än beräknat vid införandet av ny teknik, vilket kan fortsätta 
under längre tid än beräknat. Det kan även hända att ingen utvärdering sker 
utan företaget fortsätter med de extra resurserna. 

4. En fiktion om arbetsreduceringar. Många gånger används termen 
arbetsreduceringar som en besparingseffekt för att rättfärdiga en investering i 
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ny teknik. Det kan då vara överdrivna eller ouppnåeliga siffror som 
presenteras och därmed ej kan uppfyllas.  

5. Verkliga arbetsreduceringar. Det inträffar dock att en del reduceringar 
genomförs. När personalen inser vad som kommer att inträffa uppstår det 
motstånd inom organisation. Vid förhandlingar med fackföreningar sker 
försök till förändringar genom naturlig avgång i form av förtida pensionering 
samt omplaceringar inom organisationen. 

6. Indirekta vinster. Kvaliteten på arbetet som utförs kan ha förhöjts med den nya 
tekniken genom exempelvis bättre presentationer, bättre struktur på dokument 
med mera (ibid). 

3.3.2  Ökad produktivitet 

Att öka produktiviteten för de resurser som företaget redan har är en vinst som kan 
uppnås med ny teknik. Exempelvis kan ett nytt banksystem föra med sig att 
banktjänstemannen hinner expediera fler kunder, en ny telefonväxel för med sig bättre 
och snabbare förmedling av samtal. Dock medför den nya tekniken ett nytt lärande 
och förståelse för de nya arbetsuppgifterna (ibid). 
 
Lärandet är enligt Sandberg & Targama (1998) en uppsättning kunskaper och 
färdigheter som förvärvas och skapar en viss kompetens. Skapandet av nytt lärande 
görs med hjälp av överföring av nya kunskaper och färdigheter vilket görs med någon 
typ av utbildning. Lärandet innebär en förändring av beteendet. Människors beteende 
är baserat på deras förståelse av situationen. I en arbetssituation är inte enbart en 
egenskap för att klara arbete tillräckligt, utan det krävs även en förståelse för 
arbetssituationen (Sandberg & Targama, 1998).  
 
Sandberg & Targama (1998) skriver om ytinlärning och djupinlärning som är 
utvecklat av Ference Marton och hans medarbetare. Ytinlärning är utvecklat i 
skolsituationer där elever lär sig återge kunskaper som är direkt formulerade i ett 
material. Det är då inte självklart att eleven kan koppla samman texten med de egna 
erfarenheterna och en kompetensförstärkning kan därmed utebli. För att kunskapen 
ska förstärkas krävs djupinlärning som 
 

innebär att individen bearbetar informationen eller lärostoffet på ett sådant sätt att det 

kan integreras i hans tidigare erfarenheter och kunskaper (Sandberg & Targama, 1998). 

 

Kompetensförstärkning innebär att individer bygger vidare på sina kunskaper inom 
ramen för sin rådande förståelse medan kompetensförnyelse innebär ifrågasättande 
och omprövning av förståelsen. Vid utbildningstillfällen är målsättningen många 
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gånger att öka deltagarnas vetande och förändra deras synsätt på vissa områden. En 
ökning av vetandet kan tolkas inom ramen för den existerande förståelsen. En 
kompetensförstärkning uppnås genom att individen lyckas integrera vissa nya och 
moderna element i sin rådande förståelse (Sandberg & Targama, 1998).  

3.3.3  Ökat beslutsstöd 

Ny teknik kan ses som ett redskap för att stödja den mänskliga aktiviteten att 
producera i sitt arbete. Data kan lagras och olika beräkningar kan genomföras 
systematiskt av datorer utan att mänskliga fel smygs in. Rapporter kan tas fram från 
databaser inför utredningar och utgöra grunden för beslutsunderlag. Snygga 
presentationer och mer tillförlitlig data samt ökad kontroll är effekter av 
datoriseringen. Så gott som all användning av datorer och mjukvara för med sig denna 
typ av fördelar som åsyftas. Det finns dock en del svårigheter som följer med ny 
teknik och som gör att allt inte blir till det bättre (Eason, 1988): 
 

1. Är den nya mjukvaran fördelaktig? Många gånger tar det lång tid att räkna 
hem vinsterna av den nya tekniken då det i början är lite som ”att famla runt i 
mörkret” och frågan är om det verkligen har höjt kvaliteten på resultatet av 
arbetet som har lagts ner. Det kan vara fördelaktigt att börja i mindre skala vid 
införanden för att utvärdera innan alla i målgruppen får tillgång till ny 
mjukvara fullt ut. 

2. Funktionalitet, användbarhet och accepterbarhet. För att ett nytt system ska 
nå ut till användarna krävs det att funktionaliteten och användbarheten inte 
kräver att de ska lära sig nya modeller och färdigheter. Användarna ska kunna 
relatera till sitt dagliga arbete med invanda mönster, erfarenheter och kunskap 
sedan tidigare. Accepterbarheten avser huruvida användarna vill acceptera det 
nya systemet, inte om de kan (ibid). 

3.3.4  Organisationsstärkning 

Ny teknik används ofta för att uppnå befintliga mål i en organisation men ger 
samtidigt en möjlighet att göra nya affärer. Ett företag som har mycket kapital 
uppbundet i sitt lager kan på olika sätt minska det genom att göra informationen 
åtkomlig för anställda och kunder. De kan då se vad som finns att beställa och direkt 
lägga in ordrar. Kommunikationen med kunder ökar och lagret kan därmed minskas 
(ibid). 
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Svårigheter som kan uppkomma är: 
1. Organisationens behov bör ge signal om ny mjukvara och inte tvärtom. Nya 

möjligheter i tekniken bör inte föranleda att ett system tas i bruk. Behovet bör 
uppstå i organisationen och mjukvaran ska endast ses som ett medel att 
förbättra verksamheten. 

2. Komplexiteten i de nya systemen kan vara oöverskridbar. Många system är 
komplexa och för med sig merarbete vid jämförelse till den nytta de gör. Den 
information som kan fås ur dessa system kan många gånger var irrelevant och 
bidrar inte till det dagliga arbetet. Rapporterna i ett system är viktiga men har 
fått stå tillbaka för funktionaliteten i programmen.  

3. Organisationer kan se annorlunda ut tack vare den nya tekniken. Krav ställs 
på att IT-system ska stödja de nya organisationernas struktur som till exempel 
konsultföretag. Många organisationer har anställda som arbetar hemifrån eller 
sällan är på kontoret då de reser mycket i tjänsten samt arbetar från deras 
kunders arbetsplats. (ibid). 

3.4  Effektivitet 
En definition av effektivitet är: 
 

Effektivitet kan generellt definieras som grad av måluppfyllelse (Sköldberg, 1990, sid 

244).  

 
Definitionen inkluderar även ett antagande om att organisationer arbetar på det mest 
produktiva sättet, att inte mer resurser än nödvändigt används (Sköldberg, 1990). 
 
Ett gemensamt mål för företagare är att åstadkomma effektivitet på bästa möjliga sätt, 
vilket också inkluderar önskemål om att använda resurser på bästa sätt. 
Effektivitetslagen kan delas in i inre och yttre effektivitet. Den yttre innebär 
effektivitet i relation till omvärlden. Den inre innebär hushållande av utnyttjade 
resurser. Dessa två begrepp bildar organisationens totala effektivitet och kan vara 
olika viktade.  
 

Den yttre effektiviteten handlar om att göra rätt saker, den inre handlar om att göra dem 

på rätt sätt ( Bruzelius & Skärvad, 1995, sid 108).  
 
Bruzelius & Skärvad (1995) menar att under senare tid har den yttre effektiviteten 
kommit att definieras som kundvärde, det vill säga i vilken utsträckning företagets 
prestationer motsvarar kundernas krav. Den inre effektiviteten mäts ofta i 
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kostnadseffektivitet och produktivitet. Inre effektivitet är förmågan att hushålla med 
resurser (Bruzelius & Skärvad, 1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Inre och yttre effektivitet (Sköldberg, 1990, s 226). 
 
Sköldberg (1990) menar att begreppen inre och yttre effektivitet hänger ihop på grund 
av att maximal kvot mellan output och input innebär att processen utförs på rätt sätt. 
Av detta följer nedanstående förhållande mellan output, input och effektivitet:  
 
Output Input Effektivitet 
Minskar Minskar Beror på vad som förändras mest 
Oförändrad Minskar Ökar 
Ökar Minskar Ökar 
Minskar Oförändrad Minskar 
Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Ökar Oförändrad Ökar 
Minskar Ökar Beror på vad som förändras mest 
Oförändrad Ökar Minskar 
Ökar Ökar Beror på vad som förändras mest 

 
Figur 3: Förhållandet mellan output, input och effektivitet. 
 
Input i figuren visar hur företagets resurser förändras. Output kan beskrivas som 
resultatet av insatsen. Huruvida detta leder till effektivitet beror på hur output/input 
förändras. Med output förutsätts att förändringen ligger inom företagets 
målformulering. Det vill säga en ökning av output som inte är relevant för företagets 
målformulering räknas inte som ökad output.  
 
Traditionellt grundar sig effektivitetsbegreppen i ett systemtänkande där den inre 
effektiviteten ses som ett slutet system, företagets kärna. Den yttre effektiviteten ses 
som ett öppet system, företagets skal mot omvärlden. Den inre och den yttre 
effektiviteten är med andra ord skilda från varandra (Sköldberg, 1990). Vidare menar 
dock författaren att ett företags output/input inte endast är ”inre” och skilda ifrån dess 

Yttre effektivitet 

Inre 
effektivitet 
 - Output/Input 
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yttre värld och inte heller är ett företags mål helt något ”yttre”. Följaktligen kan 
gränsen mellan den inre och yttre effektiviteten anses vara flytande. Definitionen på 
dessa två effektiviteter kan då anges som graden av måluppfyllelse (Sköldberg 1990). 
 
Effektivitetsmått 
 
Att mäta effektivitet är svårt och sättet det mäts på beror på målet. Enligt Sköldberg 
(1990) behöver effektivtetsmåttet delas i två delar. För det första har medlemmar i en 
organisation olika mål då effektiviteten är relativ för varje individ. Den som mäter 
effektiviteten kan utifrån sina mål bedöma effektiviteten subjektivt, vilket kanske inte 
är rättvisande. För det andra kan mål delas upp utifrån målets betydelse. 
 
Den inre effektiviteten kan mätas med hjälp av lönsamhetsmått, dock bör man vara 
medveten om tolkningsproblem. När inre effektivitet mäts är lönsamhetskriterier inte 
det enda som bör tas i beaktning utan även mer långsiktiga mål bör eftersträvas (yttre 
effektivitet). Företagens effektivitet präglas därmed av fyra delar, den inre 
effektiviteten samt en uppdelning av den yttre effektiviteten i tre delar: 
 
1) Personlighetseffektivitet, syftar till arbetstillfredsställelse och utveckling 
2) Missionseffektivitet, upprätthåller ideologiska/etiska mål  
3) Systemeffektivitet, mål som till exempel överlevnad och tillväxt (Sköldberg, 1990) 
 
Personlighetseffektiviteten vill lyfta upp det centrala i organisationen, vilket är den 
enskilde individens upplevelse av meningsfullt arbete. Här menas att fokus ligger på 
individen i organisationen. Företrädaren för missionseffektiviteten är entreprenören. 
Huvudpoängen är att företagets vision är den viktiga parametern. Problem kan uppstå 
om organisationen håller fast vid missionen trots omvärldens förändringar. 
Systemeffektiviteten sätter delen i förhållande till helheten, för att överleva måste hela 
organisationen tas i beaktning. Att endast fokusera på tillväxtmål kan bidra till 
besatthet, vilket görs på bekostnad av andra mål.  
 
När det gäller att mäta den yttre effektiviteten, som ovanstående tre effektivitetsmål 
inkluderar, är det problematiskt. Ett möjligt sätt är att använda sig av mellankriterier, 
vilket betyder olika vanligt förekommande indikatorer (tillfredställelse, tillväxt, vinst) 
på yttre effektivitet. Dessa kan sedan reduceras med hjälp av faktoranalys och 
regressionsanalys vilket leder till en utsållning av ett antal dimensioner med högsta 
förklaringsvärde (Sköldberg, 1990).  
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3.5  Outsourcing 
Outsourcing, är för företaget ett nytt sätt att tänka kring företagets sätt att organisera 
sin verksamhet (Augustson & Bergstedt-Sten, 1999). En definition av outsourcing är:  
 

Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern leverantör som 

sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella aktiviteten under en avtalad 

tid (Augustson & Bergstedt-Sten, 1999, sid 15).  

3.5.1  Varför outsourcing? 

En anledning till att använda outsourcing är att företaget slipper höga kostnader för 
vissa aktiviteter. Högt kvalificerad personal som specialister och chefer innebär höga 
kostnader för företaget. Genom att outsourca dessa aktiviteter till någon som har 
specialiserat sig på aktiviteten innebär det i teorin att de ska kunna utföra arbetet mer 
effektivt. IT-utvecklingen har gjort att företagens behov av vertikal integration är 
mindre då företag är mer flexibla och snabbrörliga idag. Företagen är idag mer 
oberoende av tid och rum, en förändring har skett när det gäller hur företag 
organiserar sin verksamhet. Den fysiska omvandlingen av företagens struktur har 
bidragit till att många servicefunktioner försvinner och ersätts med outsourcing. 
Exempel på föregående kan vara vaktmästerier och telefonväxlar (Augustson & 
Bergstedt Sten, 1999). 
 
I en undersökning som genomfördes år 1997 där mer är 1200 företag deltog, återges 
fem anledningar till att företag valde outsourcing som alternativ:  
 

to improve company focus, access to world-class capabilities, accelerate benefits from 

reengineering, to share risks and to free resources for other purposes (Heshmati, 2001, 

sid 25) 

 
Drivkraften hos kunden är i de flesta fall ekonomi, jakten på kostnadsbesparingar. 
Naturligtvis finns det olika enskilda motiv hos företagen. Sänkta kostnader är en stor 
bidragande faktor till att företag väljer att outsourca aktiviteter. Leverantörer som 
utför aktiviteterna antas kunna utföra tjänsten till lägre kostnader än kunden. En högre 
grad av flexibilitet är också en fördel vid outsourcing. Företaget slipper risktagande 
med tunga investeringar som snabbt kan bli omoderna. Istället för att anställa kunnig 
personal används leverantörens specialister (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
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3.5.2  Risker 

Trots att möjligheterna är många när det gäller outsourcing finns det även risker som 
kan uppkomma vid outsourcing. Förlorad kontroll över aktiviteten som outsourcas är 
en risk som för företaget kan kännas mindre bra. Dock måste riskbedömningen utgå 
ifrån hur kontrollen såg ut innan tjänsten outsourcades (Augustson & Bergstedt Sten, 
1999). I vissa företag kan till exempel leverantörsfakturors känsliga information 
innebära att outsourcing utesluts.  
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3.6  Sammanställning av teori 
Vi har funnit att effektivitet och outsourcing är viktiga beståndsdelar i studien. Därför 
har vi kompletterat Easons modell, utifrån ökad produktivitet och kostnadsbesparing, 
med teorier om effektivitet och outsourcing. Nedanstående modell visar hur teorierna 
integreras och kommer att användas i analysen.  
 
 
Resurs-   Påtagliga 
minskning   fördelar 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbets-   Opåtagliga 
Förstärkning  fördelar 
 
Figur 4: Sammanställning av teorin. 
 
Kostnadsreducering och outsourcing  
 
Personalkostnaderna för ett företag utgör en stor del av många företags kostnader. 
Därför är det vanligt att företag försöker göra kostnadsreduceringar när det gäller 
personal (Eason, 1988). Outsourcing, menar Augustson & Bergstedt-Sten (1999), är 
för företag ett sätt att göra kostnadsreduceringar. Detta på grund av att specialister 
förväntas kunna utföra tjänster billigare. Det finns även en förväntan att tjänsten ska 
kunna utföras effektivare (Augustson & Bergstedt-Sten 1999).  
 

Ökad produktivitet och effektivitet   
 
Eason (1988) menar att ökad produktivitet är när möjligheterna till ett effektivare 
arbetssätt uppstår. Enligt Sköldberg (1990) leder output/input till att företagets 
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resurser utnyttjas till max. Med hjälp av administrativ utveckling försöker företag öka 
den inre effektiviteten (Targama, 1978). Inre effektivitet är förmågan att hushålla med 
resurser. Den inre effektiviteten mäts ofta i kostnadseffektivitet och produktivitet 
(Bruzelius & Skärvad, 1990). 
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4  Digital fakturahantering 
 
I detta kapitel redogörs för de processer en faktura genomgår från ankomst till 
betalning. De särskilda processer som hanteras i ett system för DFH beskrivs separat. 
Även EDI och outsourcingens samverkan med DFH beskrivs kortfattat. Resultatet av 
de intervjuer som har genomförts hos företagen Kungsleden, Sveriges Byggindustrier 
samt Kemira redovisas. Före varje redogörelse finns en kort företagspresentation 
samt relevant statistik för införandet av DFH. 

4.1  Fakturaprocesser 
Processen för DFH är i stort sett generell, men kan variera något mellan olika 
leverantörers produkter. Processen utifrån den produkt våra fallföretag använder visas 
schematiskt i nedanstående figur: 
 
     
 
    Manuellt 
 
 
 

 
    Tolkningsprogram 
 
 
     Digitalt 
     Fakturasystem 
     Ekonomisystem 
 
 
 
     Digitalt 
     Fakturasystem 
 
 
 
 
 

1. Postöppning alter-
nativt EDI-faktura 

3. Scanning och 
tolkning 

5. Attest, kontroll och 
kontering 

4. Matchning 
Ankomstregistrering 

2. Arkivering av 
pappersfaktura 
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     Ekonomisystem
      
 
  
 
     Ekonomisystem 
 
Figur 5: Fakturaprocess vid DFH. 
 
Fakturan anländer (1) 
Fakturorna anländer och öppnas i posthanteringen. Alternativt vid EDI-fakturering 
anländer en fil som återskapas i systemet för DFH (se avsnitt om EDI nedan). 
 
Arkivering (2) 
Fakturorna ska arkiveras i tio år enligt lagen. Varje dags bunt av fakturor läggs i en 
hög och åsätts ett buntnummer samt sorteras in i pärmar eller lådor. Pappersfakturorna 
hanteras ej ytterligare efter den första hanteringen med scannern. 
 
Scanning och tolkning (3) 
Efter scanningen tolkas informationen på fakturan där viktig data hämtas automatiskt. 
Den information som ett tolkningsprogram söker efter på fakturan är (ytterligare 
sökbegrepp kan läggas till de flesta program): 

- Bokföringsdatum 
- Förfallodatum 
- Leverantörens fakturanummer 
- Nettobelopp 
- Momsbelopp 
- Totalbelopp (inkl moms) 
- Referens 

 
När ovanstående information hämtats ges varje faktura ett unikt internt 
fakturanummer som blir det sökbara fakturanumret även i ekonomisystemet.  
 
Tolkningsprogrammet skapar mallar för varje leverantörs fakturautseende. Detta för 
att fortast möjligt finna informationen på fakturan. De flesta leverantörsfakturor som 
ett företag får ser annorlunda ut vid en jämförelse. Ett företags faktura brukar anses 
vara en del av företagets identitet och därför har varje företag egen layout och logotyp 
för sina fakturor. De texter som skrivs ut på fakturorna varierar. Vissa skriver 
exempelvis ”Fakturabelopp” medan andra skriver ”Belopp att betala” och ytterligare 
andra ”Totalbelopp”. För att tolkningsprogrammet alltid ska återge rätt information 

6. Definitivbokning 

7. Betalning 
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identifieras den aktuella texten för vad som efterfrågas grafiskt per faktura. 
Programmet skapar sedan en mall utifrån denna information per leverantör. 
 
Matchning, ankomstregistrering (4) 
Informationen från fakturan och den digitala bilden överförs automatiskt till systemet 
för fakturahantering. Alla fakturor hamnar i en fakturalogg varifrån 
ekonomiavdelningen godkänner fakturorna som ska skickas genom organisationen för 
attest. Rätt förslag på personer samt förslag på kontering kan definieras i systemet. 
Alternativt ska denna information anges manuellt för varje faktura. I samband med 
ekonomiavdelningens kontroll och godkännande uppdateras även ekonomisystemet 
med de ankomstregistrerade fakturorna. 
 
Attest, kontroll och kontering (5) 
Behöriga personer tar upp bilderna digitalt i systemet för fakturahantering och 
attesterar, kontrollerar samt konterar. Användare kan delas upp i attesterare och/eller 
konterare. I samband med den sista signeringen genomförs automatiskt olika 
kontroller såsom exempelvis datumets giltighet och behörigheter. 
 
Definitivbokning (6) 
Då den sista personen i flödet signerat fakturan definitivbokas fakturan i 
ekonomisystemet. Konteringen hämtas från systemet för DFH. Fakturorna är därmed 
klara för betalning i ekonomisystemet. 
 
Uppdatering av betalning (7) 
Fakturor som slutbetalats i ekonomisystemet uppdateras i DFH. Vid återsökningar i 
DFH av färdigbehandlade fakturor visas de som är betalda.  

4.2  Processerna i DFH 
Nedanstående beskrivningar utgår ifrån programvaran Baltzar men hålls så generella 
som möjligt då en av respondenterna använder BasWare. Det finns vissa funktioner 
som är generella och andra som är programspecifika. I detta avsnitt har vi försökt att 
endast beskriva de generella funktioner som de flesta program av denna sort 
innehåller eller bör innehålla. En fördjupning kommer ej att ske över specifika 
programfunktioner men där det finns alternativa vägar inom eller mellan programmen 
tas detta upp. 
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4.2.1  Matchning  

I samband med tolkningen av fakturainformationen kan DFH avläsa referenser 
angivna på fakturan. Detta är en funktion som kan utnyttjas men är inte nödvändig. På 
vissa företag används ej denna funktion då fakturorna som anländer inte kan 
preciseras i en mall över personer som de ska passera. Det kan vara ett annorlunda 
upplägg för varje faktura och därmed ska de involverade personerna själva bestämma 
vem fakturorna skall vidare till. Nedanstående beskrivning avser när funktionaliteten 
är i bruk. 
 
Referensbegreppet matchas med en flödes- och konteringsmall. En flödesmall, även 
kallat flödesträd, är en mall över vilka personer en faktura med en viss referens ska gå 
igenom. En konteringsmall hämtar rätt konteringsrader med konton samt kodsträng 
för referensen. Båda dessa mallar kan finnas i oändliga variationer. 
 
Exempel på referenser kan vara ett projektnummer, fastighetsnummer, kostnadsställe, 
personnamn och mobilnummer. En faktura med referens av ett specifikt 
mobilnummer bör passera genom vissa personer innan den blir godkänd. Exempelvis 
först till personen som står som abonnent för mobilnumret (Maria Nilsson), sedan till 
avdelningschefen, vidare till VD:n samt ekonomiavdelningen. Nivåerna kan även vara 
parallella, det vill säga att flera personer får fakturan samtidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Flödesmall/flödesträd. 
 
Konteringen för just den fakturan kan kopplas ihop med referensen, i detta fall 
mobilnumret, som ger förslag på rätt konto och kodsträng. Även en procentuell 

Maria Nilsson 

Avdelningschef 

VD 

Ekonomiavdelning
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fördelning på olika kostnadsställen i kodsträngen och ytterligare begrepp kan föreslås. 
På detta vis behöver inte den som attesterar även ansvara för konteringen, men kan 
göra det om behörigheten för kontering är inställd på ett sätt som gör att den krävs av 
densamme.  

4.2.2  Attest, kontroll och kontering 

Användaren får ett mail (återigen en funktion som är frivillig) som säger att det finns 
fakturor för attest. I mailet finns en länk som användaren kan klicka på. Då öppnas 
Internet Explorer och användaren kan logga in med användarnamn och lösenord. 
Användaren hamnar då i Inkorgen i DFH och där visas initialt endast de fakturor som 
ska attesteras. Genom att klicka på en rad öppnas fakturan och en digital bild 
framträder av fakturan tillsammans med flödesförslag och konteringsförslag. 
Användaren attesterar genom att klicka på en knapp. 
 
En användare kan ha rättighet att endast attestera eller även kontera. Många företag 
skiljer på attesterare och konterare. I exemplet ovan är det troligt att konteringen 
kommer som förslag men kan ändras av Maria Nilsson. Vd:n attesterar endast och 
ekonomiavdelningen ändrar konteringen eller låter den passera. Alla förändringar 
loggas i systemet per användare för spårbarheten. 

4.2.3  Användarna 

Användarna som ska attestera eller kontera arbetar endast i en viss del av 
programmet. Deras uppgift är endast att godkänna och kontera fakturor och därmed 
kan resterande delar av systemet endast nås av ekonomiavdelningen, som har högre 
behörighet. Om konteringsmallar används får användarna förslag på konton och 
kodsträng som kan ändras inom deras behörighet. 
 
Fakturor som inte är slutattesterade, det vill säga inte definitivbokade, kan lätt sökas 
då fakturorna har olika status. Exempel på sökning kan vara obehandlade fakturor, då 
visas fakturor där den aktuella användaren ingår i flödesträdet. Andra sökningar på 
status är för utredning eller färdigbehandlade fakturor.  
 
Slutattesterade fakturor söks i rapporter. Då fakturabilderna tar väldigt liten plats 
brukar det inte finnas anledning att ta bort de inscannade bilderna från databasen. 
Åtkomst till fakturabilderna samt all information om kontering med mera finns därför 
kvar. Sökning av äldre fakturor är därmed lika enkelt som sökning av nya. 
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4.2.4  Ekonomiavdelningen och funktionalitet 

Ekonomiavdelningen arbetar i alla delar av systemet samt eventuellt även med 
scanning och tolkning. Det finns alltid minst en med administratörsutbildning på 
avdelningen som att ansvarar för systemet. Funktionalitet som kräver administration 
är till exempel vid sjukdom eller semestertider. Då kan en tillfällig användare kopplas 
till den frånvarande användaren. Fakturor för attest skickas med automatik till den 
tillfälliga användaren. Därigenom hanteras fakturorna istället för att vara oattesterade 
under långa perioder, vilket kunde vara fallet vid manuell hantering. 
 
Annan funktionalitet som en administratör hanterar är konto- och 
kodsträngsbehörigheter. Behörighet kan ges på konton och kodsträng per användare. 
För att göra det enklare och säkrare för användarna visas endast konton och koder där 
de har behörighet.   

4.3  EDI 
Vid hantering av EDI-fakturor i systemet för det digitala fakturaprogrammet anländer 
en fil istället för en pappersfaktura (steg 1 i figur 5). I filen finns all den viktiga 
information som en faktura innehåller digitalt. Fakturan återskapas enligt en 
standardmall för leverantörsfakturor och respektive information kan därmed 
presenteras grafiskt.  
 
Leverantören som har skickat fakturan behöver inte skriva ut sina kundfakturor utan 
skickar filer enligt överenskommen standard. En besparing av utskrifter och postgång 
blir en naturlig följd. 
 
Mottagaren av EDI-fakturan behöver inte scanna och tolka informationen då fakturan 
redan uppfyller de krav som ställts. Fakturan kan därmed direkt hanteras i systemet 
för DFH. 

4.4  Dokumenthantering 
I figur 5 ovan visas hanteringen av leverantörsfakturor innan systemet för DFH tar 
vid. Steg 1-3 i denna figur kan läggas ut på underleverantörer, så kallad outsourcing. 
Underleverantören sköter då postöppning, arkivering av pappersfakturan samt 
scanning och tolkning av leverantörsfakturor Det finns företag som är specialiserade 



  
  

 38

på att hantera dokument och lagrar dessa enligt lagens föreskrifter i säkra valv utan att 
de ska ta skada i 10 år.  
 
Företaget som har köpt tjänsten tar kontakt med sina leverantörer och ber dem ändra 
postadressen i deras register till underleverantörens adress. När tjänsten är igång 
skickas alla leverantörsfakturor till underleverantören där det sker postöppning, 
scanning och tolkning. Företaget får de inscannade fakturorna i fil och importerar 
dessa (steg 4) i sitt system för DFH. 

4.5  Palette och Baltzar  
Palette är företaget som utvecklar programvaran Baltzar för DFH. Antalet 
medarbetare uppgår till 35 personer på kontoren i Stockholm, Eskilstuna och Lund. 
Företagets affärsidé lyder:  
 

Palette skall, genom motiverade och serviceinriktade medarbetares unika kompetens, 

erbjuda stora och medelstora företag affärssystem för ökad effektivitet och 

konkurrenskraft (www.palette.se). 

 
Baltzar är ett webbaserat system där åtkomst ges till registrerade användare i 
systemet. Ingen installation behövs hos användarna då de via webbläsaren direkt ges 
åtkomst. Systemet är integrerat med cirka tjugo olika ekonomisystem. 

4.6  BasWare och BasWare Invoice 
Processing 
BasWare grundades 1985 och utvecklar, marknadsför samt säljer standardprogram för 
e-procurement och finansiell hantering. BasWare har sitt högkvarter i Espoo, Finland 
med dotterbolag i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark. 
Företaget är börsnoterat i Finland och antal anställda uppgår till 220 personer. 
Partnernätverket är utbrett och sträcker sig även till Australien. (www.basware.se) 
 
BasWares Incoice Processing är en del i produktfamiljen över eBusiness. 
Produktfamiljen består av tre system och täcker hela anskaffningskedjan från 
rekvisition till fakturabehandling och arkivering. Med hjälp av BasWares 
produktfamilj samordnas upphandlingsprocessen och pappersarbetet i bokföringen 
effektiviseras eller försvinner helt. 
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4.7  Kungsleden 
Kungsleden är ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag med en koncentration av 
fastighetsbeståndet till Götaland och Svealand, totalt finns de i 129 kommuner. Det 
bokförda värdet för fastigheterna uppgår till cirka 9,5 miljarder kronor. 
 
Kungsleden har koncentrerat sig på strukturering av heterogena fastighetsbestånd. De 
två huvudinriktningar är förvaltning och handel med fastigheter. Kungsleden hanterar 
förvaltning, strukturering av fastighetsportföljen och måste besitta hög kompetens 
inom dessa områden för att vara framgångsrika. 
 
Målet är att uppnå minst 15 procents avkastning på eget kapital samt att uppnå minst 
8,5 procents direktavkastning efter fastighetsadministration. Kungsleden ska uppnå 
sina mål genom att vidareutveckla en kompetent och affärsmässig organisation samt 
med hjälp av aktiv förvaltning och förädling av fastighetsbeståndet få nöjda kunder. 
Att genom köp och försäljning säkerställa en hög avkastning. 
 
Organisationen är indelad i tre regioner samt ett servicecenter med ansvar för 
ekonomi, finansiering, juridik, analys och informationsteknologi. Varje region 
ansvarar för sitt geografiska indelade fastighetsbestånd. Regionerna syd och väst drivs 
från region kontoret i Malmö respektive Göteborg. Huvudkontoret är beläget i 
Stockholm som innefattas av region öst och där även ett affärsområde för äldreboende 
ingår. Region väst och region öst har även lokalkontor på sex andra orter i Sverige.  

4.7.1  DFH hos Kungsleden 

Företaget gjorde en kalkyl av fakturakostnaden före införandet av DFH. Kostnaden 
per faktura uppgick till mellan 300 och 500 kronor.  
 
Antal anställda 80 
Varav berördes av DFH 80 
Antal fakturor per år 55 000 
Skarp drift Ca 2 år 
Digital fakturahantering Baltzar 
Leverantör DFH Palette 
Ekonomisystem XOR Control 
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4.7.2  Organisationen 

Före införandet av DFH bestod leverantörsreskontran av fem personer i en 
decentraliserad organisation. Två tjänster fanns i Stockholm, två i Göteborg och en 
halv i Malmö. Totalt fyra och en halv tjänster. Vid en omorganisation före införandet 
bestämdes att en centralisering av leverantörsreskontran samt resten av 
ekonomiavdelningen skulle göras till Stockholm. Införandet skedde i tre etapper. 
Först installerades det i Stockholm, därefter i Göteborg och sedan i Malmö. Kvar på 
leverantörsreskontran finns numera en tjänst av de tidigare fyra och en halv tjänsterna.  
 
Utbildningen var en halv dag per användargrupp. I några fall krävdes ytterligare 
ekonomiutbildning men det var marginellt då användarna redan tidigare konterade 
samt attesterade fakturor. En egenutvecklad kortfattad manual togs fram av 
Kungsleden och då användarna i efterhand blev tillfrågade ansåg ingen att de behövde 
ytterligare utbildning. 
 
Motstånd 
 
Enligt användarna och projektledaren fanns det inte något direkt motstånd till 
införandet av DFH. Vissa av de berörda på leverantörsreskontran insåg nog vad som 
var på väg att hända vid centraliseringen till Stockholm men när det väl var infört gick 
det ganska fort då personal fick lämna organisationen.  
 
En del användare tyckte inte om tanken på att införa ännu ett IT-system. Ett halvår 
tidigare hade ekonomisystemet XOR Control implementerats och det hade varit 
påfrestande för organisationen. När de väl fick se Baltzar under en presentation 
ändrade de åsikt direkt och blev den bästa inkörsporten för att göra andra användare 
positiva. Det var snarare så att användarna frågade när de skulle få programmet 
installerat hos sig. De hade hört om dess fördelar och ville ta del av dem. 
Programmets enkelhet bidrog till att de blev positivt inställda. Till viss del fortsatte 
dock kopieringen av fakturor men det slutade användarna med när de märkte att 
programmet fungerade bra med uppkoppling via internet. 
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4.8   Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivareverksamhet för nära 2 400 
bygg-, anläggnings- och specialföretag. Målet för Sveriges Byggindustrier är att inom 
byggsektorn bidra till en stabilt hög och ekologiskt hållbar tillväxt. Sunda 
marknadsvillkor och tidsenliga medarbetarrelationer inom byggsektorn är också en 
eftersträvan som ingår i verksamhetens mål. För att åstadkomma gynnsamma 
förutsättningar och villkor för byggföretagen finns verksamheten både på riksplan och 
lokalt, via 28 olika kontor.  
 
För att uppnå ovanstående har Sveriges Byggindustrier till uppgift att 
 
- Verka för en väl fungerade marknad 
- Skapa goda näringsvillkor för byggföretagen 
- Förnya relationer mellan byggföretagen och deras anställda  
- Fungera som kompetenscentrum för medlemsföretagen 

4.8.1  DFH hos Sveriges Byggindustrier 

Företaget gjorde en kalkyl av fakturakostnaden men den har vi inte haft möjlighet att 
ta del av.  
 
Antal anställda 125 
Varav berördes av DFH 125 
Antal fakturor per år 20 000 
Skarp drift Ca 2 år (feb 2001) 
Digital fakturahantering Baltzar 
Leverantör av DFH Palette 
Ekonomisystem Jeeves 

4.8.2  Organisationen 

Ett halvår före införandet av DFH togs verksamheten över av de 28 föreningar vilka 
ingick i organisationen. En centralisering av deras leverantörsreskontra till Stockholm 
blev följden från de 28 orter de är utspridda på. Före förvärvet arbetade Sveriges 
Byggindustrier med föreningarna som lokala samarbetspartners. Föreningarna består 
av 75 personer och kansliet i Stockholm av de övriga 50 anställda. Det går därför inte 
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att jämföra organisationen före och efter införandet av DFH utan att ta hänsyn till 
förvärvet. Jämförelsen sker under ett halvårs tid för att fånga upp processen före, 
vilket var den tid de arbetade manuellt utan DFH med den nya organisationen. Det ska 
då ses som utmärkande för hur det hade varit om de inte infört DFH.  
 
På ekonomiavdelningen fanns det tidigare tre personer och dessa tre består den 
fortfarande av. En tjänst avser leverantörsreskontran, både före och efter införandet av 
DFH. Krav fanns vid förvärvet att organisationen inte fick växa administrativt, utan 
det skulle göras effektivt och med låga kostnader. Styrelsen beslutade om att ny 
teknik skulle utnyttjas för att effektivisera samgåendet.  
 
Utbildningen av användargrupperna bestod av en halv dag. Vissa personer i 
regionerna valdes ut och fick spetskompetens. Ekonomiavdelningen fick 
administratörsutbildning. Ingen extra utbildning i ekonomi behövdes. De som hade 
problem med konteringar fick hjälp av kollegor men det rörde sig inte om några större 
insatser. 
 
Motstånd 
 
Personalen var uppdelat i två läger angående inställningen till ett nytt system. Det 
klagades i organisationen om att de skulle behöva lära sig ett nytt system. Dock var en 
del positiva till systemet. Efter införandet har alla i organisationen en positiv åsikt om 
systemet och de tycker samstämmigt att de inte skulle vilja gå tillbaka till hur det var 
förr.  
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4.9  Kemira Kemi AB 
Kemira säljer och tillverkar kemiska produkter som används bland annat inom massa- 
och papperstillverkning, vattenrening, lantbruk, tvätt och diskmedelstillverkning samt 
väg- behandling. Kemira har cirka 700 anställda och omsätter ungefär 2,6 miljarder 
svenska kronor. 
 
Kemiras historia började år 1860 när helsingborgaren Nils Persson, 24 år, startade 
affärsverksamhet som gjorde honom till en framgångsrik grosshandlare. Bland de 
produkter han importerade fanns gödselmedel. Senare startade han även egen 
tillverkning. År 1963 köptes företaget, som hade bytt ägare dess för innan, av Boliden. 
Då byggdes tre nya kisel- och svavelsyrafabriker samt fosforsyra- och 
aluminiumfatfabrik. Boliden köptes sedermera upp år 1989 av Kemira Oy som då 
bytte namn till Kemira Kemi AB. 
 
Kemira ingår i den finska Kemirakoncernen som har cirka 10 000 anställda över hela 
världen. Verksamheten är indelad i fyra huvudsakliga områden: Agro, tillverkning av 
foderfosfater, Industrial Chemicals, tillverkare av kemikalier till tvätt och 
diskmedelsindustrin, Kemwater, ledande tillverkare och leverantör av fällningsmedel 
för vattenrening och Pulp & Paper Chemicals- som levererar bas- och 
specialkemikalier samt kompletta system för papperstillverkning och vattenrening. 

4.9.1  DFH hos Kemira 

Företaget gjorde en kalkyl av fakturakostnaden före införandet av DFH. Kostnaden 
per faktura uppgick till mellan 300 och 500 kronor. 
 
Antal anställda 650 i Helsingborg 
Varav berördes av DFH 150 
Antal fakturor per år 45 000 
Skarp drift Cirka åtta månader (21 

maj 2002) 
Digital fakturahantering BasWare Invoice 

Processing 
Leverantör av DFH BasWare 
Ekonomisystem SAP 
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4.9.2  Organisationen 

Leverantörsreskontran består av fem personer. Hittills har ingen minskning av antal 
personer kunnat ske. De är lika många nu som före införandet. Förhoppning finns om 
en minskning med en till två tjänster. 
 
Utbildningen för användarna var två timmar och de fick även en manual. Någon 
ytterligare utbildning i ekonomi har ej behövts då användarna även tidigare konterade. 
 
Motstånd 
 
Personalen på leverantörsreskontran hade blandade känslor till införandet av DFH. De 
har förstått att en personalminskning är önskvärd vid införandet av ett sådant system. 
De kunde se fördelarna för organisationen men kände sig hotade.  
 
Användarna i organisationen hade till en början blandade känslor då de har varit med 
om införande av flera nya IT-system. De hade varit med om införandet av 
ekonomisystemet R3 vilket var tungt för dem. Efter införandet av DFH är användarna 
de som är mest nöjda med systemet. Enligt Åsa Nimmervoll är cirka 90 % positiva till 
systemet och de blev positivt inställda väldigt fort.  
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5  Analys 
 
I detta kapitel presenteras analysen av empirin. Analysen är uppbyggd efter den 
integrerade teorimodell som beskrivs i slutet av kapitel 3. Först analyseras empirin av 
vinsterna innan en diskussion följer. Samma förfarande för effektivitet, först analys 
och sedan diskussion.   
 
I analysen av effektivitet i arbetsprocessen anser vi oss inte kunna göra exakta 
mätningar i siffror, utan istället är målsättningen att bedöma effektivitetens 
förändringsriktning.  

5.1  Analys av vinster 

5.1.1  Outsourcing 

Kungsleden såg flera fördelar med outsourcing och bestämde sig tidigt i 
upphandlingen för extern scanning, via Dokumenthuset. Fördelarna var enligt Johan 
Vallin bland annat de höga kostnaderna för en bra scanner. Med en bra scanner blir 
processen effektivare och en leverantör som specialiserar sig på denna tjänst kan hålla 
högre kvalitet. En annan anledning var att Kungsleden via outsourcing undvek att 
upprätthålla denna kompetens i organisationen. Vid intern scanningen hade 
receptionen fått arbetsuppgiften och där hade de haft stor personalomsättning. De såg 
det som problematiskt att vara beroende av ständig utbildning då scanning och 
tolkning är både tidskrävande och komplicerat. Ytterligare fördelar med outsourcing 
var att priset per faktura var lågt i förhållande till den uppskattade kostnaden vid 
intern scanning. De behövde dessutom inte den löpande uppdateringen av hård- och 
mjukvara genom att lägga ut processen till en extern partner.  
 
Företaget skickade ett brev till alla dess leverantörer angående den nya adressen, som 
ledde till Dokumenthuset, samt kravet om att referens alltid skulle anges på varje 
faktura. Det händer fortfarande att fakturor kommer till Kungsleden men de skickas 
då tillbaka till leverantören med information om outsourcing och ny adress.  
 
Det visade sig ha förekommit mindre komplikationer än förväntat med extern 
scanning. Endast vid ett tillfälle uppstod problem och det var då Kungsleden bytte 
server och en fil kom bort. Den kom dock tillrätta utan större tidsfördröjning.  
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Sveriges Byggindustrier scannar fakturor internt. Outsourcing valdes ej då Sveriges 
Byggindustrier har många juridiska personer och det inte är helt självklart var en 
faktura ska skickas i organisationen. Scanningen tar cirka en halvtimme per dag. De 
anser sig lite sårbara på denna front då det vid semestertider och sjukfrånvaro är svårt 
med kompetensen av scanning. Möjlighet till outsourcing undersöks därför igen. 
 
På Kemira ansågs fakturavolymen för låg för att outsourcing skulle vara fördelaktigt. 
Kemira ansåg det vara billigare att scanna och tolka internt då kostnaden per faktura 
vid extern scanning ansågs som för hög. 

5.1.2  Svårigheter/Nya problem 

Kungsleden hade svårigheter med fakturaloggen (där alla inscannade fakturor i 
Baltzar hamnar) under en övergångsperiod. De var Palettes första kund med extern 
scanning och det kan sägas att problemet som uppstod var en funktionsbrist. 
Problemet bestod i att bolagsnamnet ofta var angivet fel ifrån leverantörens sida. Vid 
överföringen krävdes dock att bolagsnamnet var rätt i enlighet med ekonomisystemet. 
Då Kungsleden har 45 olika bolag fick de ändra på nästan varje bolagsnamn. Av 100 
fakturor var 5 rätt. Under övergångsperioden kunde det ta en och en halv dag att föra 
över de ca 300 fakturor som ankom per dag. Efter att felet åtgärdats av Palette tar det 
cirka en timme.  
 
Hos Sveriges Byggindustrier var det svårt med scanning vid ledighet. Det problemet 
löstes dock då flera har lärt sig tekniken efter hand. Extra resurser hyrdes in vid 
uppstarten. Det var dock en punktinsats under en viss tid.  
 
Kemira har inte uppnått full stabilitet i det nya systemet ännu då all funktionalitet inte 
fungerar fullt ut. Som exempel kan nämnas att samma mail går ut oavsett om det är 
första eller andra/tredje påminnelsen. De skulle vilja att fakturan går vidare till någon 
annan person då den ej blir åtgärdad men det går inte då flödesträd i systemet inte 
används. Inhyrning av personal har kostat mer än beräknat då införandet av DFH varit 
betungande för ekonomiavdelningen. 

5.1.3  Vinster  

Vinsterna som Kungsleden såg var många. De hade tittat på sex-sju olika system 
innan de bestämde sig för Baltzar från Palette. Framförallt när det gäller återsökningar 
i efterhand av redan behandlade fakturor samt enklare hantering av 
leverantörsreskontran. De såg även ökad effektivitet och besparing i tid vid 
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återsökningar då utredningar och rapporter skulle tas fram. Analogin för tidsvinster 
vid återsökningar är lika som för attestering/kontering av fakturor, det vill säga tio 
minuter mot tidigare två timmar. Kostnadsreducering från fyra och en halv anställda 
till en på leverantörsreskontran har varit en följd av införandet av DFH. 
 
Bland indirekta vinster ser de att de har mer tid över för annat, bättre kontroll på 
leverantörsreskontran och kreditfakturor i allmänhet samt lägre kostnader för 
dröjsmålsräntor. Tid frigörs för att lösa andra problem. Månadsbokslut har kunnat 
införas och kostnaderna kommer därmed in i rätt månad och på rätt fastighet. 
 
Kopieringen och insortering i pärmar finns inte längre. En stor tidsbesparing har skett 
i och med detta enligt Johan Vallin. Både för ekonomiavdelningen och användarna. 
Enligt användarna tar det upp till tio minuter att behandla i genomsnitt cirka femton 
fakturor per dag. Tidigare tog denna process cirka två timmar.  
 
Bättre kontroll över vilka som får attestera och kontera samt över beloppen då 
Kungsleden använder beloppsgränsen i programmet. Tidigare kunde beloppsgränsen 
ej upprätthållas då det ej fanns något varningssystem vid manuell hantering. 
 
Sveriges Byggindustrier räknar med att de har gjort en besparing av minst en tjänst då 
ingen nyanställning behövdes. Detta trots att organisationen växte med 150 %, från 50 
till 125 personer. 
 
Högre kvalitet i redovisningen då det finns styrning över vilka koder och konton som 
användarna får använda samt en beloppsgräns. Bromssystemet i programmet styr upp 
behörigheterna för respektive konterare/attesterare. DFH har frigjort tid till annat på 
regionerna och de har bättre kontroll över vilka som får attestera. 
 
Kopiering av fakturor sker ej längre av användarna. Detta sparar tid. Återsökningar i 
pärmar sker heller inte längre. Däremot använder de endast Baltzar för återsökningar 
indirekt då det är integrerat med ett annat system varifrån återsökningar görs. Dock 
möjliggörs återsökningen av fakturor via Baltzar och ger därmed indirekt upphov till 
tidsbesparingar för användarna samt ekonomiavdelningen.  
 
Genomströmningen av fakturor går mycket fortare,  vilket har lett till en 
minimering av dröjsmålsräntor samt även en inbesparing av portokostnader då 
fakturor inte längre skickas mellan kontoren.  
 
Kemira har ännu inte uppnått några finansiella vinster. Snarare tvärtom, det har kostat 
mer än beräknat då personal har hyrts in. 
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Tidsvinster för återsökningar av fakturor finns på ekonomiavdelningen respektive hos 
användarna. Återsökningar tog väldigt lång tid tidigare och tar nästan ingen tid alls 
efter införandet DFH. 
 
Samlingsfakturor som passerar många användare har en mycket kortare 
genomströmningstid. Fakturan behöver inte längre skickas runt mellan de olika 
byggnaderna och användarna.  
 
Kopiering av fakturor och transportering av desamma behövs inte längre, varken på 
ekonomiavdelningen eller hos användarna. En stor tidsvinst i och med detta har 
iakttagits. Enligt användaren Bengt Bengtsson hanteras i genomsnitt 8-10 fakturor per 
dag på mindre än en timme, mot cirka en och en halv timme tidigare. Fakturor faxas 
ej heller längre mellan kontoren. 
 
Arkivering av fakturor i nummerordning efter attestförfarandet har upphört i och med 
DFH. Efter scanningen sorteras fakturorna i pärmar och används ej ytterligare.  
 
Fakturor försvinner ej längre utan nu kan de alltid återhittas hos någon användare. 
Även här har det uppkommit stora tidsvinster då ekonomiavdelningen tidigare ringde 
runt och frågade efter vem som hade fakturorna. På ekonomiavdelningen kunde de 
endast veta den första personen en faktura skickades till. Sedan skickades fakturan 
vidare och flera samtal behövdes innan personen som innehade den blev känd. 

5.2  Diskussion av vinster 

5.2.1  Kostnadsreduceringar 

Kungsleden har haft störst kostnadsreduceringar av de tre företagen. Deras direkta 
vinster kan mätas finansiellt då de har reducerat personalstyrkan på 
leverantörsreskontran med tre och en halv tjänster. Kvar av de fyra och en halv 
tjänsterna på leverantörsreskontran finns numera endast en person. En minskning med 
hela 78 % (3,5/4,5) av personalstyrkan inom detta område. Jämfört med totala antalet 
anställda, 80 personer, blir det en minskning med 4,5 % (3,5/80). 
 
Lönekostnaderna för dessa tjänster är en direkt kostnadsbesparing och kan beräknas 
per år, då de hade belastat resultatet varje räkenskapsår om de hade varit kvar i 
organisationen. Den genomsnittliga månadslönen för ekonomipersonal uppgår enligt 
statistik från SCB (www.scb.se/statistik) till 19 300 kronor. De direkta 
lönekostnaderna per år, inklusive semesterlön och sociala avgifter, uppgår till 345 000 
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kronor. För Kungsleden innebär det, baserat på ovanstående förutsättningar, en 
besparing på cirka 1 200 000 kronor per år för de borttagna tre och en halv tjänsterna. 
 
Indirekta kostnadsreduceringar i form av mindre upptagen kontorsplats är svårare att 
bedöma. Att kontorsutrymme har frigjorts i och med att personer inte längre finns i 
organisationen leder inte till direkta hyresminskningar eller lägre inventariekostnader. 
Inventarierna samt datorer är inköpta sedan tidigare och kan vara fullt avskrivna. Om 
organisationen däremot expanderar inom andra områden kan det frigjorda utrymmet 
användas till detta. Alternativt hade större lokaler behövts eller rentav en flytt. De 
indirekta kostnadsreduceringarna blir då direkta och förtjänar att hamna i kalkyler 
under besparingar.  
 
Rutinarbetet inom DFH brukar enligt ekonomiavdelningen vara scanningen av 
fakturor. Resterande delar av DFH ses inte som rutinmässiga och är inte betungande 
för personalen. I och med att Kungsleden har valt outsourcing av scanning och 
tolkning av leverantörsfakturor har de även undvikit rutinarbete för sin personal. 
Tyvärr på bekostnad av personalen, men det var ett beslut som togs. De såg många 
fördelar med outsourcing, att alternativet att behålla personal inte uppvägde 
nackdelarna.  
 
I och med outsourcingen har de dock fått en direkt kostnad per år som ska ställas i 
relation till de kostnadsreduceringar som nämnts ovan. Vid en genomsnittlig kostnad 
per faktura av 8 kronor (5 kronor för kända och 15 för okända leverantörer) med 55 
000 fakturor per år, ger en årlig kostnad om 440 000 kronor. 
 
En omorganisation med centralisering av en tidigare decentraliserad 
ekonomiavdelning genomfördes ett halvår före driften av DFH. Vid en centralisering 
brukar personalminskningar följa och personalen på Kungsleden anade att det var en 
av målsättningarna. Tyvärr erbjöds personalen ej några nya tjänster då sådana kanske 
inte fanns vid den tidpunkten. Ett visst motstånd uppstod, men då 
personalminskningen blev aktuell ganska snart efter införandet blev det inte något 
stort problem inom Kungsleden.   
 
Kostnadsbesparingar för Sveriges Byggindustrier har uppkommit i form av en 
alternativkostnad som de har befriats ifrån. Det vill säga trots att organisationen växte 
från 50 till 125 personer vid förvärvet behövdes ingen rekrytering till 
ekonomiavdelningen för hantering av administrationen. Ekonomiavdelningen bestod 
före förvärvet av tre personer, vilket den två och ett halvt år efter förvärvet fortfarande 
gör.  
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Företaget uppskattar att de hade behövt anställa en till två personer på 
leverantörsreskontran om de inte hade infört Baltzar. Till de direkta kostnaderna 
räknas den årliga lönekostnaden samt inventariekostnader för datorer, skrivbord, 
hyllor med mera. Indirekta kostnader har sparats in för de anställdas del av hyran, 
försäkringar samt förmåner. Om det är direkta eller indirekta kostnader beror på om 
företaget redan hade ont om utrymme eller gott om plats. Finns det gott om utrymme 
kanske det även finns lediga arbetsplatser. Då är nyanställningar inte kostsamma för 
företaget på kort sikt. Om de däremot tack vare dessa anställningar samt ytterligare 
anställningar i företaget behövde större lokaler värderas alternativkostanden i 
kalkylerna. Den krävda investeringen blir av mer direkt karaktär och en värdering av 
dess storlek blir viktigare.     
 
Sveriges Byggindustriers behövde inte genomgå den obehagliga proceduren med 
permittering av anställda. Tidsmässigt var införandet av DFH lyckosamt planerad. En 
organisation mäktar inte med alltför mycket förändringar under kort tid. Att den nya 
organisationen först fick finna sig tillrätta under ett halvår med nya system och 
personer innan ett nytt system introducerades var bra. Det innebär trots allt 
påfrestningar även för den ursprungliga organisationen att växa med 150 % på en dag. 
 
Outsourcing verkar inte vara något Sveriges Byggindustrier behöver påskynda att 
införa. Scanningen verkar vara en enkel uppgift då det endast tar cirka en halvtimme 
per dag. Att scanningen är enkel kan bero på att de eventuellt har få nya leverantörer 
bland sina fakturor samt att de har få flersidiga fakturor. Att hantera nya leverantörer 
är den mest tidskrävande processen i scanningsarbetet. Sveriges Byggindustrier har 
dessutom endast 20 000 fakturor per år. Då antalet fakturor per år är tämligen lågt är 
inslag av rutinarbete lågt för de anställda. Även det talar för att outsourcing inte är 
brådskande att införa. 
 
Kemira har ej haft några kostnadsreduceringar som en följd av införandet av DFH. 
Tvärtom har det hittills kostat mer än beräknat då extra resurser har anskaffats externt. 
En anledning till att effekterna hittills har uteblivit kan vara att företaget endast varit i 
drift i knappt åtta månader. I vissa fall kan effekten dröja utöver den beräknade 
återbetalningstiden som har varit ett år för alla tre fallföretag. En annan orsak till 
dröjsmålet med de positiva effekterna kan vara att programvaran BasWare är ett 
tyngre och större system. Det tar längre tid att komma igång med ett sådant system i 
allmänhet och det brukar även vara dyrare att införskaffa. Som en följd av detta blir 
projekten längre och kostsammare med konsekvensen förlängd återbetalningstid. När 
väl systemet utnyttjas fullt ut kan effekterna mycket väl infinna sig fort. 
 
Outsourcing valdes bort då fakturavolymen ansågs för låg för att ge ekonomiska 
vinster. Tyvärr har det visat sig att scanning och tolkning är det mest tidskrävande för 
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deras leverantörsreskontra. Hos Kemira uppfattas det som svårt och krångligt att 
scanna och tolka. Om det beror på mjukvaran eller att användarna har fått en negativ 
bild av processen kan inte sägas tydligt. Mjukvaran för just scanning och tolkning 
verkar vara en trång sektor hos Kemira.  
 
Företaget hoppas kunna spara in en till två tjänster på leverantörsreskontran tack vare 
programvaran BasWare. Med outsourcing följer en kostnad per år för antal scannade 
fakturor. Kemira arbetar på att minska antal leverantörsfakturor till exempel genom 
att efterfråga samlingsfakturering vilket ger lägre kostnad per år. Vi ser att en 
kostnadsbesparing hade kunnat genomföras vid outsourcing men en grundlig 
undersökning av hur mycket tid personalen lägger ner på scanning och tolkning hade 
behövts som grund för ett beslut. 

5.2.2  Ökad produktivitet 

Ökad produktivitet är något som de tre företagen uttrycker genom tidsbesparing. De 
har fått mer tid över för annat, då denna del av deras arbete har effektiviserats då tid 
har frigjorts. Deras produktivitet har ökat. På Kungsleden kan användarna av 
programmet, det vill säga förvaltare och förvaltningsassistenter samt tekniker, istället 
ägna sig åt att förvalta fastigheterna, vilken är deras huvudsysselsättning. I och med 
tidsvinsten kan de eventuellt producera mer eller bättre då beslut och uppföljning får 
ta mer tid av deras arbetsinsats per dag. På Kungsleden tyckte båda användarna som 
intervjuades att tidsinsatsen per dag kunde uppskattas till tio minuter mot tidigare två 
timmar för samma antal fakturor. Procentuellt blir det en tidsbesparing med ca 92% 
(110/120 minuter) av den tvåtimmarsinsats som de ägnade åt kontering och attestering 
per dag.  
 
Ekonomiavdelningen har ökat sin produktivitet. Reduceringen av personal på 
leverantörsreskontran som nämnts tidigare är en produktivitetsökning. En person kan 
hantera hela företagets leverantörsfakturor vid en jämförelse med tidigare då det 
behövdes fyra och en halv personer.  
 
Utbildningsinsatsen per användare är minimalt för denna typ av system. Det är inte 
ofta en halv dags utbildning per användare är tillräckligt för ett nytt system samtidigt 
som det ger tidsbesparingar för just användarna. Det finns anledning att anta att 
företag med god datormognad i allmänhet fortare kan lära sig nya system. Det kan 
vara fallet med Kungsleden. Dock har det visat sig att just denna typ av system kräver 
en liten insats av användarna i allmänhet, att de trots lägre datormognad ändå kan 
snabbt tillgodogöra sig systemets fördelar. Lärandet som användarna har kommit i 
kontakt med är en kompetensförstärkning då den utökar deras befintliga kunskaper 
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inom samma ämne. En integrering av nya metoder i deras rådande förståelse har 
bidragit till en snabb inlärning och acceptans av programvaran. 
 
På Sveriges Byggindustrier nämns tidsvinster som den stora fördelen med införandet 
av DFH. Sett ur användarnas perspektiv har de frigjort tid på alla plan. Användarna 
upplever att de inte behöver lägga ner mycket tid på kontering och attestering av 
fakturor men hade svårt att bedöma effektiviseringen i minuter. Det kan bero på att de 
inte hanterar många fakturor per person som exempelvis hos Kungsleden. Där 
hanterade intervjupersonerna cirka 15 fakturor per dag medan de hos Sveriges 
Byggindustrier hanterade cirka 5 fakturor per dag. Det är lättare att uppskatta tiden då 
den utgör en stor del av ens dag och arbetsuppgifter, som hos Kungsleden före 
införandet av DFH.  
 
Effektiviseringen på ekonomiavdelningen kan mätas i att den person som arbetar med 
leverantörsreskontran hanterar många fler fakturor och användare jämfört med före 
förvärvet. En del av arbetsuppgifterna har automatiserats och därmed kan samma 
person hantera större mängder. Den snabbare genomströmningen av fakturor har 
medfört att räntefakturor minimerats. 
 
Utbildningsinsatsen var tillräcklig även för Sveriges Byggindustrier. Datormognaden 
var varierande men ändå har de kunnat tillgodogöra sig det nya systemet utan 
svårigheter. Deras uppgifter har inte förändrats i och med digitaliseringen av 
fakturahanteringen. För användarna innebär det en övergång från manuellt till digitalt 
och egentligen inte något nytt om inga arbetsuppgifter läggs till.  
 
Tidsvinst är det första personalen på Kemira uppger vid frågan om ökad produktivitet. 
Både på ekonomiavdelningen och hos användarna uppges den frigjorda tiden som den 
stora vinsten med DFH. Anledningen till att användarna har sparat tid är att de inte 
behöver kopiera fakturor och sortera dem i pärmar. De behöver inte ringa och be om 
fax samt vänta på att få dem levererade. Om antal användare som ägnar tid åt detta 
dagligen är stort kan väsentliga vinster uppkomma när momentet rationaliseras bort. 
Användaren Bengt Bengtsson uppgav en daglig tidsbesparing på en halvtimme, från 
en och en halv timme till en timme. En tidsbesparing således med 33 % (30/90) per 
dag av momentet kontering och attestering. 
 
Effektiviseringen på ekonomiavdelningen består av frigjord tid ifrån att kopiera och 
sortera i pärmar samt söka i dem. Då Kemira inte arbetar med flödesträd vet 
ekonomiavdelningen endast vilken den första personen är som tar emot fakturan. 
Vilka personer som fakturan skickas vidare till har inte ekonomiavdelningen någon 
information om i det gamla manuella systemet. Med DFH kan de söka på leverantören 
och finna ej slutbehandlade fakturor. Användaren som innehar fakturan visas samt 
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även de användare den har passerat. Om flödesträd använts skulle de även kunna se 
vilka den ytterligare skall igenom. Tidigare tog det lång tid för ekonomiavdelningen 
att ringa användarna då de behövde ta reda på var fakturorna befann sig. Dessutom 
kom fakturor bort då de lätt hamnade i högar på användarnas bord och inte kunde 
frambringas innan de förföll till betalning.  
 
Ekonomiavdelningens frigjorda tid används dock åt scanning och tolkning vilket gör 
att ökad produktivitet inte kan påvisas totalt sett. Den ökade produktiviteten av DFH 
försvinner åt det merarbete som samma system medför.  

5.2.3  Ökat beslutsstöd 

Fastighetsbolag som Kungsleden arbetar i den dagliga verksamheten med projekt av 
olika slag såsom renoveringar och tillbyggnader av fastigheter. De följer upp 
projekten under tiden de pågår och utvärderar dem ofta i efterhand då liknande projekt 
ska påbörjas. Enligt både projektledaren och användarna har de stort stöd med 
återsökningar och rapportuttag i Baltzar vid utvärdering av kostnader i projekt. 
Tidigare söktes information manuellt i pärmar och beloppen noterades. Då fakturor 
inte upphittades ringde de och fick dem faxade till sig. Detta gjordes kors och tvärs 
mellan de olika orterna och en stor del av personalens tid på leverantörsreskontran i 
Stockholm gick åt detta. Det var inte helt ovanligt att tidigare års arkiverade fakturor 
behövde letas igenom. Denna process kunde vid de tillfällena ta flera dagar i anspråk.  
 
Användarna kan numera med Baltzar på egen hand söka upp dessa fakturor och 
behöver därmed inte besvära ekonomiavdelningen. Vissa av deras utredningar drog de 
sig för att göra då de visste hur påfrestande det var att söka information. Användarna 
och leverantörsreskontran har uppfattningen att de söker mer information nu när den 
är lättillgänglig. Framförallt underlättar det att de gamla arkiverade åren alltid finns 
tillgängliga såsom det innevarande året. 
 
Den nya mjukvaran har klart varit fördelaktig för Kungsleden och återbetalningstiden, 
som var beräknad till ett år, har kunnat räknas hem inom tiden.  
 
Vad gäller funktionalitet, användbarhet och accepterbarhet har även det slagit väl ut 
hos Kungsleden. DFH är ett system uppbyggt enligt det sätt leverantörsfakturor 
hanteras på manuellt. Den stora skillnaden är att det hanteras digitalt istället för 
manuellt.  
 
Återsökningar av fakturor hos Sveriges Byggindustrier sker endast indirekt via 
Baltzar. Ett annat större webbaserat system används inom företaget för bland annat 
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rapportuttag, varav Baltzar är en integrerad del. Baltzar har möjliggjort att 
återsökningarna sker digitalt istället för manuellt i pärmar. Då även Sveriges 
Byggindustriers organisation är geografiskt spridd digitalt lagrad information gett 
stort stöd åt användarnas dagliga arbete. Enligt Tomas Cadstedt är integrationen av de 
två systemen en förnämlig lösning och ger en snygg presentation i form av en 
resultaträkning som byggs upp på skärmen. 
 
Bland annat revisorerna uttrycker sin positiva syn på kontrollmöjligheten som finns i 
och med Baltzar. Kontrollen innebär att inga obehöriga kan attestera, då det krävs 
användarnamn och lösenord. Det innebär även att kontering endast kan ske enligt ett 
uppbyggt system för behörighet på konton och kostnadsställen. Användarna begränsas 
att endast kontera enligt deras behörighet och därmed minskas även felen som kan 
begås genom att boka på felaktiga konton.  
 
Även för Sveriges Byggindustrier har mjukvaran varit fördelaktig och investeringen 
har slagit väl ut. Återbetalningstiden på ett år har kunnat räknas hem inom tiden. 
 
Funktionalitet, användbarhet och accepterbarhet har slagit väl ut även hos Sveriges 
Byggindustrier. Systemet blev snabbt accepterat av användarna och problem som har 
varit värda att nämnas angående funktionaliteten fanns ej. Användarna är väldigt 
nöjda med systemet och använder det dagligen i sitt arbete. Vid en jämförelse med hur 
det var förr skulle ingen vilja ha det manuella systemet tillbaka.  
 
Återsökningar av fakturor är även hos Kemira den stora vinsten av DFH. 
Ekonomiavdelningen har frigjort tid i och med att de inte behöver leta i pärmar vid 
utredningar. Ett tidsödande moment var att kopiera och sortera i pärmar vid 
ankomstregistrering av fakturor. Kopiorna togs bort ifrån pärmarna och ersattes med 
originalet som kom tillbaka i efterhand. Mycket sorteringsarbete har rationaliserats 
bort. För användarnas del har tid frigjorts då de har rationaliserat bort momentet med 
att kopiera och sortera i pärmar. Återsökningar görs numera endast i systemet för 
DFH då det är effektivare än att leta i pärmar. 
 
Då Kemira ännu ej varit i drift i ett år, är det svårt att säga om återbetalningstiden 
kommer att infrias. Det återstår att se längre fram.  
 
Som tidigare nämnt är all funktionalitet inte användbar av programvaran BasWare 
eller implementationen hos Kemira. Detta medför att accepterbarheten inte uppnåtts 
inom alla avdelningar. Ekonomiavdelningen verkar dras med problem som beror på 
systemet för DFH. Övriga användare har å andra sidan fått ett bättre system än det 
manuella och är därmed nöjda.   
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5.2.4  Organisationsstärkning 

Nya affärsmöjligheter kan vi inte se i och med DFH då det är ett system att användas 
internt inom organisationen och ej utåt mot kunder. Däremot har organisationen gett 
upphov till den nya mjukvaran och inte tvärtom. En decentraliserad organisation som 
är spridd geografiskt behöver denna typ av mjukvara för att påskynda attestprocessen. 
I stora företag har attest av leverantörsfakturor under många år varit en trång sektor. 
Anledningen till att denna typ av mjukvara utvecklades i första hand var just för att 
göra fakturaprocessen snabbare för geografiskt utbredda organisationer.  
 
Komplexiteten i denna typ av mjukvara kan sägas vara låg. De anses snarare vara 
enkla att både administrera och använda. Då Baltzar är webbaserad innebär det att 
dess användare har åtkomst varifrån de än befinner sig. Om användarna har 
behörighet och åtkomst till företagets nätverk kan de komma åt sina fakturor för attest 
eller rapportuttag såväl hemifrån som från hotellet. Det enda kravet är att det finns en 
webbläsare. Strävan mot att kunna erbjuda ett system som är lättillgängligt är 
ytterligare ett led i att programvaran skall passa nya organisationer såsom 
konsultverksamhet och decentraliserade organisationer. 
 
Strukturen av Sveriges Byggindustriers geografiskt spridda organisation passar för ett 
system som Baltzar. Ett system som håller reda på fakturorna och ger möjlighet att 
användas via webben behövs för decentraliserade organisationer. Även för Sveriges 
Byggindustrier var det organisationen, i detta fall styrelsen, som gav signal om ny 
mjukvara. 
 
Komplexiteten i systemet är låg och användarna har snabbt och enkelt tagit till sig den 
nya mjukvaran. Hittills har det inte behövts åtkomst från externa arbetsplatser såsom 
hotell men vid behov kan möjligheten ges till användarna enligt Tomas Cadstedt. 
 
Kemiras organisation är inte geografiskt spridd över olika orter men väl i flera 
byggnader inom deras område. Spridningen är mellan kontoret och fabriksområdet där 
många användare finns. Internpost är etablerat för hanteringen av post mellan de olika 
byggnaderna. En del fakturor faxades då det var mer bråttom. Även om Kemira inte 
hade högre kostnader för postgången, då internpost ändå skickas av andra, har en 
säkerhet infunnit sig hos ekonomiavdelningen tack vare DFH.  
 
Användarna har snabbt tagit åt sig programvaran och är de som är mest nöjda av alla 
berörda i projektet. Programmet verkar vara enkelt då två timmars utbildning var 
tillräckligt.  
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5.3  Analys av processer 

5.3.1  Processen före  

På Kungsleden fick de tre regionerna respektive fakturor skickade till sig. Fakturorna 
ankomststämplades och ankomstregistrerades i ekonomisystemet. I Stockholm 
gjordes en förkontering för att bokningen skulle bli så korrekt som möjligt. Det var 
dock svårt att veta hur konteringen skulle se ut och därför fick ekonomiavdelningen 
ringa och fråga användarna som stod som beställare på fakturan. I Göteborg däremot 
bokades allt på ett genomgångskonto, vilket gjorde att de inte behövde ringa och fråga 
angående förkonteringen. De arbetade på olika sätt i de olika regionerna. Fakturorna 
skickades med post till förvaltarna som attesterade och skickade vidare till 
förvaltningsassistenter, vilka kunde vara stationerade på andra orter. Varje person 
eller avdelning som tog emot fakturor tog kopior och sorterade in i egna pärmar per 
leverantör och fastighetsnummer innan de skickades vidare.  
 
Det försvann ett par fakturor varje månad som fick makuleras i ekonomisystemet och 
där leverantören fick skicka en ny faktura. Detta var omständligt att utföra i 
ekonomisystemet samt tidskrävande för ekonomiavdelningen att leta efter fakturan 
hos olika personer.  
 
I genomsnitt passerar en fakturan genom två personer, en förvaltare och en 
förvaltningsassistent. Vid högre fakturabelopp går den vidare till regionchefen. 
Fakturorna sorterades i respektive företagspärm i löpnummerordning. Det innebar 
mycket sorteringsarbete då fakturor aldrig kommer tillbaka i nummerordning utan 
efterhand som de blir attesterade. 
 
Schematiskt ser förloppet ut enligt följande för Kungsleden: 
 
   Svårigheter/extraarbete 
 

Fastighetsnumret saknades, ringa förvaltare 
eller leverantör 
   
   
   
Tidskrävande för alla parter 
   
   
   

Postöppning/Ankomst
stämpling 

Ta reda på kontering, 
ringa förvaltare 
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Region öst har två kontor och region väst har 
tre kontor, fakturorna skickades dit med post 
 
 
Fakturor försvann, makulering i 
ekonomisystemet, leverantör skickade ny 
faktura 
   
   
   

 

 

    

 
Fakturor sorterades i respektive region. 
Behövde ofta varandras fakturor, kopiera 
och skicka. 

 

 

Figur 7: Processen före hos Kungsleden. 
 
Sveriges Byggindustriers nya organisation med de 28 föreningarna arbetade med 
manuell hantering av leverantörsfakturor under ett halvår, då Baltzar togs i drift. Det 
är processen innan Baltzar togs i drift som beskrivs nedan.  
 
Fakturorna skickades mellan de olika regionerna. De 28 föreningarna är uppdelade i 
fyra regioner där regionchefen för respektive kontor är placerad. Först skickades 
fakturorna till regioncheferna som sedan skickade dem vidare till berörda regioner där 
de konterades och attesterades. Sedan skickades fakturorna tillbaka till regionchefen 
vilken skickade dem vidare till Stockholm efter påseende. På ekonomiavdelningen i 
Stockholm var inställningen att allting skulle vara rätt på originalfakturan före 
arkiveringen. Det inträffade ofta att de skickades tillbaka till regionerna då något inte 

Ankomstregistrering 

Skicka fakturor med 
post  till förvaltare 

Användarna tog 
kopior, sorterade i 
pärmar 

Attest/kontering 

Definitivbokning 
(ek.syst) 

Betalning (ek.syst) 

Sortering i 45 olika 
bolagspärmar, 
löpnummerordning 
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var rätt, de kunde vara konterade felaktigt, feladresserade med mera. Det hände att 
fakturor kom bort. All hantering av fakturor mellan kontoren skedde med postgång. 
Faxning av fakturor användes ej då de eftersträvade att originalet skulle ha den rätta 
konteringen och attesten. En faktura kunde ta upp till tio dagar innan den kom tillbaka 
till ekonomiavdelningen. 
 
Schematiskt ser förloppet ut enligt följande för Sveriges Byggindustrier: 
 
   Svårigheter/extraarbete 
 

   
    
  

 
 

 
Först till regionchefen, sedan vidare inom 
regionerna, tillbaka till regionchefen och 
sedan till ekonomiavdelningen i Stockholm, 

    

  

 

   

 

Fakturor sorterades i respektive regions 
bolagspärm.  

 

 
 
Figur 8: Processen före hos Sveriges Byggindustrier. 
 

Postöppning/Ankomst
stämpling och 
ankomstregistrering i 
Stockholm

Skicka fakturor via 
post 

Användarna tog 
kopior, sorterade i 
pärmar 

Attest/kontering 

Definitivbokning 
(ek.syst) 

Betalning (ek.syst) 

Sortering i 28 olika 
bolagspärmar 



  
  

 59

Kemiras fakturor ankom till vaktmästeriet där posten öppnades och 
ankomststämplades. Med internpost skickades fakturorna till leverantörsreskontran 
där de sorterades enligt tre typer av fakturor: inköp, frakt och övriga fakturor. Olika 
personer på leverantörsreskontran ankomstregistrerade de tre typerna av fakturor.  
 
Verifikationsnumret noterades på fakturan och en kopia togs samt sorterades i en 
pärm. Fakturorna skickades med internpost till användare som konterade och därefter 
skickades de i regel vidare till två chefer för attest. Kemira skiljer på attesterare och 
konterare. Det är oftast inte samma person men kan vara det. Användarna kopierade 
och sorterade fakturorna i egna pärmar. Fakturorna kunde vandra runt ganska länge 
innan de kom tillbaka till ekonomiavdelningen där de slutregistrerades och fick rätt 
konto samt kostnadsställe. Kopian i pärmen ersattes av originalet.  
 
Schematiskt ser processen ut enligt följande för Kemira: 
 
   Svårigheter/extraarbete 
 

   
    
  

 
 

 

 
 
 
 
 

  

       

       

Skickas runt med internpost om flera skulle 
kontera och attestera. Tog lång tid. Fakturor 
kom bort. 

 

 

Postöppning och 
ankomststämpling 

Sortering i tre högar
Ankomstregistrering

Verifikationsnr och 
kopiering samt 
sortering i pärm 

Attest/kontering 

Kontroll samt 
definitivbokning 
(ek.syst) 
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Figur 9: Processen före hos Kemira. 

5.3.2  Processen efter 

Vid införandet av DFH bestämde Kungsleden sig för att outsourca scanning och 
tolkning av fakturor till Dokumenthuset. De får därmed en fil över de scannade 
fakturorna för import till DFH. En funktionalitet som utnyttjas i Baltzar är förslag på 
momssats per fastighet. Då olika fastigheter har olika momssatser ger systemet förslag 
på rätt momssats från ekonomisystemet. Tidigare fick användarna leta i listor efter 
momssatsen för varje fastighet. 
 
Det nya förloppet hos Kungsleden efter införandet av DFH är följande: 
 
   Svårigheter/extraarbete 
 

Om fastighetsnummer saknas skickas 
fakturan tillbaka till leverantören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Processen efter hos Kungsleden. 
 

Överför fakturaloggar, 
automatisk 
ankomstregistrering 

Attest/kontering 

Definitivbokning 
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Betalning (ek.syst) 

Betalning (ek.syst) 

Originalfakturan 
ersätter kopian i 
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På Kungsleden behövdes under en övergångsperiod två tjänster för att hantera 
arbetsbelastningen. Ekonomiavdelningen ser oftast inte fakturorna i och med systemet 
för DFH. Deras arbetsuppgifter består i betalning och avstämning jämfört mot tidigare 
då även kontering och kontroll av fakturor ingick.  
 
På Sveriges Byggindustrier ser processen ut enligt följande: 
 
   Svårigheter/extraarbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11: Processen efter hos Sveriges Byggindustrier. 
 
Kemira sorterar fortfarande fakturorna i tre högar, sedan går de till scanning. Innan de 
scannas ska kopior, gem och klamrar tas bort. Det är en del merarbete vid scanning. 
De flesta fakturor specialbehandlas då det inte är självklart var de ska i 
organisationen. Det har rent organisatoriskt inte gått att använda fasta flöden vilket 
gör att allting tar längre tid. Detta är något Kemira kommer att utvärdera igen. 
 
Efter scanning ankomstregistreras fakturorna av ekonomiavdelningen och mail 
skickas till användarna för kontering och attestering. Ingen moms kan dras av vid 
ankomstregistrering och beloppen syns inte i på något speciellt konto. Detta är en 
nackdel i systemet. Ekonomiavdelningen kontrollerar alla fakturor då de är 
färdigbehandlade av användarna före uppdatering av ekonomisystemet.  
 
Fakturorna passerar i genomsnitt fyra personer men det är väldigt vanligt med många 
fler användare. Vid samlingsfakturor kan ett tiotal personer vara inblandade. 
 

Attest/kontering 

Definitivbokning 
(ek.syst) 

Betalning (ek.syst) 

Postöppning, 
scanning och 
tolkning 
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Schematiskt ser processen ut enligt följande för Kemira: 
 
   Svårigheter/extraarbete 
 
   Scanningprocessen tar lång tid 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12: Processen efter hos Kemira. 

5.4  Diskussion av processer 

5.4.1  Effektivitet i processer  

Effektivitet är något som alla företag strävar efter, konsten att använda så lite resurser 
som möjligt är enligt Sköldberg (1990) effektivitet. Kungsleden, Sveriges 
Byggindustrier och Kemira är i högsta grad intresserade av att effektivisera processen 
med hantering av leverantörsfakturor. Frågan vi ställer oss är om de lyckats 
effektivisera de olika momenten i arbetsprocessen med hjälp av DFH. Vi ämnar 
analysera om de tre fallföretagen har åstadkommit ökad inre effektivitet, det vill säga 
att göra saker på rätt sätt.  
 
Sköldberg (1990) menar att maximal kvot av output och input leder till att processen 
utförs på rätt sätt. Naturligtvis förutsätts, som nämnts i teorin, att förändringen i 
output är relevant för det önskade målet. Genom att studera fallföretagens process före 
och efter bedöms hur effektiviteten förändras. Detta görs genom att använda kvoten 

Attest/kontering 

Definitivbokning 
(ek.syst) 

Betalning (ek.syst) 

Sortering i tre högar
Scanning 

Ankomstregistrering
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av output och input (se figur 3, kapitel 3 - Teori) som visar om effektiviteten ökar, är 
oförändrad eller minskar. Därmed mäts inte hur stor förändringen är.  
 
För att bedöma effektivitetens förändringsriktning måste det tas i beaktning att alla 
företag har haft tillfällig resursökning vid driftstart. Effektiviteten är inte konstant för 
olika processer. Den förändras mellan driftstart och på lång sikt. När effektiviteten 
mäts genom att studera åt vilket håll förändringen går, kan det i vissa moment av 
processen inte påvisas någon förändrad effektivitet. Detta kan klart vara missvisande 
om effektiviteten ska mätas i hela processen. För att bestämma effektiviteten måste 
hela processen studeras och en bedömning ske utifrån vad de olika leden gemensamt 
bidrar till. 

5.4.2  Postöppning, ankomststämpling och 
ankomstregistrering 

För Kungsleden som har låtit outsourca sina fakturor har de tre första momenten i 
processen som innefattar öppnandet av post, sökning av konto hos fastighetsförvaltare 
samt ankomstregistrering i ekonomisystemet försvunnit. Det första momentet i 
processen sköts numera av Dokumenthuset. Överföring av fakturaloggar sker som ett 
utökat moment. I gengäld sker ankomstregistrering med automatik vid denna 
överföring. Då ekonomiavdelningen inte går in och kontrollerar varje faktura är 
överföringen tidsmässigt ganska liten. Andra momentet som innebar sökning av konto 
hos fastighetsförvaltarna ligger numera på fastighetsförvaltarna själva, eftersom de 
konterar sina egna fakturor. Därmed har input minskat, vilket har frigjort resurser.  
 
Dokumenthusets tjänst är emellertid en kostnad, men Kungsleden räknar med att 
Dokumenthuset ska kunna utföra tjänsten effektivare. För Kungsleden uteblir även 
kostnaden för scanner. Outputen i detta fall kan ses som oförändrad. Detta kan således 
ses ökad effektivitet. Varför är outputen oförändrad och inte ökad? En förklaring kan 
vara att eftersom det försvinner tjänster, och de tre första momenten har försvunnit, 
kan det inte sägas att de anställda eventuellt producerar mer på andra uppgifter än 
tidigare. Kvarstående problem som att fastighetsnummer ibland saknas på fakturor gör 
att output eventuellt minskar på grund av den tid som läggs på att skicka tillbaka 
fakturor. Till hur stor utsträckning detta påverkar outputen är svårt att säga, men 
eventuell minskning av output bör rimligen understiga minskad input. 
 
Sveriges Byggindustrier har valt att utföra tjänsten skanning internt. Det första 
momentet i processen hos Sveriges Byggindustrier innebär öppning av post och 
ankomststämpling kan sägas vara oförändrat. Då Sveriges Byggindustrier har valt att 
scanna själv leder det till att öppnandet av post kvarstår samt ankomststämpling kan 
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sägas ersättas tidsmässigt med skanning och tolkning. Andra momentet i processen 
där fakturorna skickades ut till varje region har försvunnit, vilket har frigjort tid. 
Eftersom det inte behövt anställas mer personal för att klara av de olika regionernas 
hantering resulterar det i att input är oförändrad. Dock kan input även ses som 
minskad, då Sveriges Byggindustrier utan den digitala fakturahanteringen hade behövt 
anställa mer personal. Output kan sägas ha ökat eftersom en person på grund av 
införandet kan utföra mera jobb. Slutsatsen av detta blir att effektiviteten ökar, vilket 
är oberoende av minskad input eller oförändrad input.  
 
Även Kemira har valt att scanna sina fakturor internt. Kostnaden per faktura ansågs 
vara för hög för att outsourca skanningen. Det tredje momentet hos Kemira som 
innefattar sortering och kopiering i pärmar försvinner, dock sorteras fortfarande 
fakturorna i tre olika högar. De första två momenten kan sägas vara kvar även efter 
införandet av DFH. Då Kemira inte ännu kunnat minska resurserna på är input 
oförändrad. Med oförändrade resurser och borttagna moment bör outputen resultera i 
en ökning. En ökning i outputen skulle resultera i att effektiviteten ökar om rätt saker 
utförs. Vinsterna hittills har varit få. Införandet har dessutom krävt extra resurser då 
scanning och tolkning upplevs som komplicerat och tidskrävande. Vissa moment i 
skanningen är lite tungrodda som till exempel borttagning av gem och klamrar, vilket 
gör att det tar extra tid. På kort sikt har Kemiras input ökat, vilket medför minskad 
effektivitet. Eftersom Kemira bara har varit i drift cirka ett halvår är det svårt att 
bedöma effektiviteten. Bedömningen av effektiviteten skulle förmodligen bli mer 
rättvis ett till två år efter driftstart. Deras mål är att kunna minska personalen med en 
till två tjänster.  
 
Företag Output Input Effektivitet 
Kungsleden Oförändrad Minskar Ökar 
Sveriges Byggindustrier Ökar Minskar/oförändrad Ökar 
Kemira Ökar Ökar Minskar då input 

ökat mest 
Figur 13: Postöppning, ankomststämpling och ankomstregistrering. 

5.4.3  Attest och kontering 

I fjärde och femte momentet av processen då fakturorna ska attesteras, konteras och 
kontrolleras har Kungsleden minskat ekonomiavdelningens belastning till noll. De har 
efter införandet av DFH endast hand om betalningar och avstämningar av 
leverantörsfakturor. Detta kan jämföras med före införandet då de även skötte kontroll 
och förkontering. Även utskick av fakturor till de olika bolagen och tidsödande 
sökning av bortkomna fakturor vilka har i och med DFH försvunnit. Här har resurser 
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frigjorts, med andra ord har input minskat. Eftersom fakturorna inte behöver skickas 
ut till respektive fastighetsförvaltare har detta moment försvunnit helt. Outputen har 
ökat i och med bättre kontroll på fakturorna då attest- och konteringsbehörighet är 
inbyggt i systemet. Ekonomiavdelningens frigjorda tid resulterar i att effektiviteten 
ökar. Frågan är om den frigjorda tiden i output används på rätt sätt. Om den inte 
används på rätt sätt, ökar inte effektiviteten i det avseendet. För fastighetsförvaltarna 
minskar input då samma mängd fakturor hanteras på kortare tid. Output är oförändrad 
då samma mängd fakturor hanteras. Tid har frigjorts på grund av minskad input, vilket 
gör att förvaltarna effektivare kan ägna sig åt deras huvudsysselsättning. Samtidigt har 
momentet med att ta kopior av fakturor och sortera dem i pärmar försvunnit, vilket 
frigör ytterligare resurser. Således ökar effektiviteten.  
 
Hos Sveriges Byggindustrier finns tredje momentet i processen kvar, det vill säga 
kontering och attest förändras inte av DFH. Det fjärde momentet där användarna tog 
kopior på fakturorna och sorterade dem i pärmar har försvunnit helt. Input är som 
nämnts oförändrad eftersom det inte behövdes anställas ny personal. Sveriges 
Byggindustrier har minskat sina dröjsmålsräntor på grund av det snabba förfarandet i 
fakturahanteringen. Även en bättre kvalitet i redovisningen kan skönjas. Detta 
eftersom det finns ett bromssystem vilket styr beloppsgränser och konton. Av 
ovanstående kan output tolkas som ökad, eftersom man har fått en ökad kontroll och 
ett effektivare sätt att betala fakturorna. Resultatet har därmed lett till att effektiviteten 
ökar. 
 
I fjärde momentet hos Kemira sker attest och kontering precis som tidigare. Det som 
försvunnit är kopieringen av fakturor. Dock har processen ytterligare underlättats för 
ekonomiavdelningen då de förr fick ringa och be om kopior av fakturor som hade 
försvunnit. Detta förfarande sker inte idag. Tidsmässigt har processen även förkortats, 
det tar inte samma tid för en faktura att gå runt till alla som ska attestera och kontera. 
Troligen påverkas inte den slutliga arbetstiden. På Kemira har som nämnts inte 
resurserna kunnat minskas. Input har snarare ökat då resurser har hyrts in för de nya 
momenten med scanning och tolkning. För ekonomiavdelningen kan output anses 
vara oförändrad. En lite tidsvinst bör finnas eftersom det inte förkommer utskick av 
bortkomna fakturor, dock kan den sägas vara liten då den inte påverkar output i stor 
utsträckning. Av detta följer en oförändrad effektivitet. 
 
Företag Output Input Effektivitet 
Kungsleden Oförändrad Minskar Ökar 
Sveriges Byggindustrier Ökad Oförändrad Ökar 
Kemira Oförändrad Ökad Minskad 

Figur 14: Attest och kontering.  
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5.4.4  Definitivbokning och betalning 

Hos Kungsleden har det sjunde momentet, sortering av fakturor i 45 olika 
bolagspärmar, helt försvunnit. Ovanstående moment var väldigt tidsödande enligt 
Kungsleden. Det var många olika pärmar och fakturorna anlände inte i 
nummerordning vilket gjorde att sorteringsarbetet blev omfattande. Då Kungsleden 
använder mindre resurser efter införandet har därmed input minskat. Detta leder till att 
en förändring mot en ökad effektivitet kan skönjas. De andra två momenten som 
innefattar definitivbokning och betalning kvarstår i den nya processen. I dessa led är 
tidsvinsten ungefär lika med noll, men eftersom inputen har minskat och outputen är 
oförändrad kan även här skönjas en ökad effektivitet.  
 
Även Sveriges Byggindustrier har ett liknande moment i processen som Kungsleden. 
Fakturorna sorterades i respektive regions bolagspärm efter löpnummer. Då det fanns 
28 olika regioner var det ett tidskrävande moment i processen som nu har försvunnit. 
Då resurserna är oförändrade blir därmed även inputen oförändrad. Resultatet av det 
försvunna momentet är bland annat tidsvinster. Användarna på regionerna samt 
regioncheferna är mindre belastade efter införandet av DFH, vilket kan sägas ge en 
minskad input. Detta eftersom den sparade tidsåtgången kan användas effektivare då 
personalen får ägna sig åt dess huvudsysselsättning. Effektiviteten ökar därmed, med 
en minskad input och en oförändrad output. Definitivbokning och betalning är 
fortfarande ett bestående moment i processen för ekonomiavdelningen. Eftersom 
resurserna är desamma nu som förr är input oförändrad. Sveriges Byggindustrier 
behövde inte anställa personal vid samgående med de 28 föreningarna. Detta skulle de 
enligt dem själva ha behövt om inte det digitala fakturahanteringssystemet hade 
införts. I och med det kan inputen ses som minskad input istället för oförändrad. Med 
en ökad output skulle detta vid oförändrad input ge en ökad effektivitet och vid 
minskad input ge samma resultat, en ökad effektivitet.  
 
I Kemiras process har momentet där kopian på fakturan ersattes med originalfakturan 
försvunnit. Numera sätts de direkt in i en pärm och används inte ytterligare. Minskade 
resurser har Kemira ännu inte uppnått för sin implementation. Resurserna är därmed 
oförändrade vilket innebär oförändrad input. Vinsterna i detta moment är att Kemira 
slipper ersätta den redan befintliga fakturakopian med originalet. Emellertid kan detta 
inte ses som en speciellt stor tidsvinst, utan output kan anses som oförändrad. Detta 
ger en oförändrad effektivitet.  
 
Momenten definitivbokning och betalning kvarstår precis som hos de andra företagen 
även efter införandet. Precis som nämnts ovan är även input oförändrad. Eftersom 
definitivbokning och betalning även görs efter införandet och inte kan anses märkbart 
snabbare är output även här oförändrad. Detta resulterar i en oförändrad effektivitet.  
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Företag Output Input Effektivitet 
Kungsleden Oförändrad Minskar Ökar 
Sveriges Byggindustrier Ökar Minskar/Oförändrad Ökar 
Kemira Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Figur 15: Definitivbokning och betalning. 

5.4.5  Att mäta effektivitet 

Effektivitet är svårt att mäta, validitetsproblemen är avsevärda bekräftar Sköldberg 
(1990). Att mäta effektivitet, är ofta en subjektiv bedömning. Beroende på vem det är 
som anger det önskvärda resultatet kan effektiviteten därefter bli olika.  
 
Kungsleden har utifrån målet att kunna effektivisera leverantörsfakturaprocessen 
kunnat se vinster. Ett mått som använts är att man har kunnat minska personalstyrkan 
från fyra och en halv till en tjänst. Sveriges Byggindustrier har däremot inte sparat in 
någon redan befintlig tjänst. Dock har effektiviteten kunnat mätas i och med att en 
omorganisation genomfördes. Det hade minst krävts ytterligare en tjänst, om inte den 
digitala fakturahanteringen införts. På Kemira är det svårt att uttala sig om några 
finansiella vinster som skulle kunna vara ett möjligt mått på effektiviteten. Dock har 
Kemira funnit att tidsvinster har uppkommit i form av snabbare återsökningar. 
Tidsvinster vid återsökningar har även har uppnåtts på Kungsleden och Sveriges 
Byggindustrier.  
 
Sköldberg (1990) menar att förutom lönsamhetsmål finns det mer långsiktiga mål, 
inom den yttre effektiviteten som är viktiga. Att ta hänsyn till arbetstillfredsställelse 
och utveckling, ideologiska mål samt överlevnad och tillväxt är viktigt för företag. Att 
de studerade fallföretagen är intresserade av att minimera tiden för fakturahanteringen 
samt att kunna sköta hanteringen med så lite resurser som möjligt är tydligt. De mer 
långsiktiga målen kan tolkas som att personalen får en mer tillfredställande 
arbetssituation när det gäller hanteringen av fakturor. Detta på grund av att processen 
har varit tidskrävande och svårhanterlig förut. Beträffande personlig utveckling är det 
relativt individuellt vad den anställde ser som utvecklande. I många fall kan ny teknik 
ses som något utvecklande.  
 
Beslutet att föra in DFH handlar troligen inte enbart om överlevnad och tillväxt för 
företagen. Att ”delarna” i ett företag fungerar effektivt kan vara en bidragande faktor 
till att ”helheten” i ett företag fungerar och därmed säkerställer överlevnad och 
tillväxt. Dock kan införandet av ny teknik bidra till att skapa bättre förutsättningar i att 
använda sina resurser på bästa möjliga sätt.  
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5.5  Sammanfattning  
En sammanfattning av de olika företagens resultat som de uppnått vid införandet av 
DFH visas i nedanstående figur.  
  

 Kungsleden Sveriges 
Byggindustrier 

Kemira 

Vinster  
Kostnadsreduceringar 
Personalbesparingar 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

Ökad produktivitet 
Tidsbesparing p g a 
kopiering/sortering 
  - Ekonomiavdelning 
  - Användare 

 
 
 

Ja 
Ja 

 
 
 

Ja 
Ja 

 
 
 

Nej 
Ja 

Ökat beslutsstöd 
Återsökningar 
  - Ekonomiavdelning 
  - Användare 

 
 

Ja 
Ja 

 
 

Ja 
Ja 

 
 

Ja 
Ja 

Organisationsstärkning 
Geografisk spridning, 
låg komplexitet 

 
 

Ja 

 
 

Ja 

 
 

Ja 
Processer  
Postöppning, 
ankomststämpling och 
ankomstregistrering 

Ökad Ökad Minskad 

Attest och kontering Ökad Ökad Minskad 
Definitivbokning och 
betalning 

Ökad Ökad Oförändrad 

 
Figur 16: Sammanfattning vinster samt effektivitet. 
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6  Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser, vilka utgår från problemformuleringen och 
sammanställningen i figur 16 ovan. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.   

6.1  Avslutande diskussion 
Flera effekter av införandet av DFH har identifierats i vår studie. Ett visst motstånd 
finns ofta i organisationer vid införande av ny teknik då det kan vara betungande för 
organisationen. Dessutom innebär ny teknik hot om förändringar i organisationen med 
eventuella personalnedskärningar som resultat. Vi har dock sett att system av mindre 
karaktär, som DFH, är enklare att ta i drift än stora affärssystem. Vi reserverar oss 
dock mot att mindre system i allmänhet inte behöver betyda ett enkelt införande då 
vissa system kan vara mer tungrodda än andra. Positiva effekter kan dröja om 
systemen fortfarande dras med barnsjukdomar vid införandet och kan under långa 
perioder kosta mer än beräknat.  
 
Vi har i denna fallstudie sett ett mönster av ökad effektivitet och flera typer av 
uppkomna vinster. Kostnadsbesparingar i form av personalnedskärning har varit 
markanta för Kungsleden och Sveriges Byggindustrier. Denna besparing har Kemira 
ännu inte kunnat ta del av då vissa moment i deras programvara är betungande samt 
att det fortfarande finns barnsjukdomar i programvaran. Kemira har varit i drift endast 
åtta månader jämfört med två år för Kungsleden och Sveriges Byggindustrier. De har 
därmed goda förutsättningar att hitta lösningar på problemen och på längre sikt uppnå 
kostnadsbesparingar.  
 
De tre fallföretagen anser sig ha uppnått tidsbesparing vid effektivisering av 
processer, bättre översikt angående leverantörsfakturors status samt minskad risk för 
att leverantörsfakturor försvinner. Användarna är de som är mest nöjda med systemet 
på alla tre fallföretag. Deras arbetsprocess har förenklats väsentligt. Även 
ekonomiavdelningens arbetsinsats har minskat. Hos Kemira har dock det nya 
momentet med scanning och tolkning blivit orsaken till att en total ökning av 
produktiviteten hos ekonomiavdelningen har uteblivit. Outsourcing låter på grund av 
vad vi sett hos bland annat Kungsleden som ett bra alternativ för Kemira då de 
upplever denna process som kostsam. Sveriges Byggindustrier hade lägre antal 
fakturor och för övrigt inga problem med denna process, varför outsourcing inte 
skulle ge någon större vinst. Vid en jämförelse med Kungsleden visas det att en stor 
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del av kostnadsbesparingen har uppkommit tack vare outsourcing av scanning och 
tolkning. 
 
Återsökning av hanterade fakturor är en fördel som alla tre företag betonar har hjälpt 
både ekonomiavdelning och användare. Sökning i pärmar och arkiv har rationaliserats 
bort. En självbetjäning vid återsökningar hos användarna har växt fram vilket 
ytterligare har befriat ekonomiavdelningen från arbetsuppgifter. Systemens låga 
komplexitet och användarvänlighet har förkortad handläggningstiden och därmed får 
företagen mindre dröjsmålsräntor Problemet med den geografiska spridningen av 
användare vid attest och kontering har raderas ut med DFH och är en bidragande 
orsak till den förkortade handläggningstiden.  
 
Vi ser vissa svårigheter när det gäller att jämföra företagen, vilket delvis beror på att 
de har varit i drift olika länge. Dock har vi genomgående iakttagit att mindre resurser 
krävs för att utföra arbetsmomenten idag. I Kemiras fall är dock resurserna 
oförändrade och i vissa fall har de ökat. Detta är troligen bara tillfälligt, då de bland 
annat har haft problem med införandet av scanning.  
 
En annan trend som kan urskiljas är att inte i något av företagen har output minskat. 
Införandet av DFH har inte bidragit till ett försämrat resultat. Detta tyder på att 
företagen i många fall har kunnat använda tiden på ett effektivare sätt. Varför output 
är oförändrad i vissa fall kan bero på att vissa moment i processen kvarstår och 
eventuellt har samma tidsåtgång.  
 
Ett mönster kan skönjas, när det gäller hur långt tid företaget har varit i drift. Både 
Kungsleden och Sveriges Byggindustrier har varit i drift i cirka två år. Företagen visar 
klart en ökad effektivitet i varje moment i processen. Däremot Kemira, som endast har 
varit i drift i cirka åtta månader, har en oförändrad eller minskad effektivitet i 
processen. Detta tyder på att skillnader i effektivitet finns när det gäller hur länge 
företagen har varit i drift. En förklaring är att det krävs mer resurser vid driftstart och 
en tid framöver för att komma igång. Dock kan skiftande strukturer i företagen också 
ha en betydelse för hur problematiskt det är att föra in systemet.  
 
En annan orsak till att effekterna uppkommer vid olika tidpunkter kan vara skillnaden 
mellan olika branscher. I studier som Leijon et al (1990) har genomfört på 
verkstadsindustrier har man inte kunnat uttala sig om några specifika effekter i ett 
tidigt skede när det gäller införandet av ny teknik. Däremot har effekter påvisats i ett 
tidigt skede i transportbranschen till exempel hos SJ och taxi. Där har tekniken varit 
ett instrument för att utveckla framförallt administration, dokumentation och 
information. Eftersom både Kungsleden och Sveriges Byggindustrier har och har haft 
många olika bolag med stor pappersbaserad fakturahantering kan detta också bidra till 
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att de skiljer sig från Kemira. Trots att inget av de tre undersökta företagen är i samma 
bransch kan möjligen Kungsleden och Sveriges Byggindustriers organisationer sägas 
vara ganska lika varandra innan införandet av DFH. Detta på grund av företagens 
struktur. 
 
Leijon et al (1990) talar om effektivitetsvinster i form av ej behov av ny personal trots 
ökad belastning. Detta ser vi som en stor vinst på Sveriges Byggindustrier. I övrigt har 
företagen med minskad personalstyrka fått ett snabbare förfarande och en enklare 
hantering.  
 
Att kunna mäta effektivitet är viktigt för företagen. För att få vetskap om huruvida 
införandet av DFH har gett resultat är mätning nödvändigt. En typ av lönsamhetsmått 
används hos företagen. Detta kan förklaras med att företagen använder mindre 
resurser och kostnader till samma output. Resultatet av detta leder till att både 
Kungsleden och Sveriges Byggindustrier har kunnat minska tjänster på grund av 
införandet. Sveriges Byggindustrier har dock inte minskat någon tjänst, men hade 
behövt anställa om vid omorganisering om inte DFH hade införts. Hos Kemira 
däremot har lönsamhetsmåttet inte ännu slagit väl ut, troligen på grund av deras korta 
tid i drift. Tidsvinster hos användare och ekonomiavdelningen har lyst igenom hos 
alla fallföretag. Detta kan sägas var ett mått som de alla använder för att se om 
arbetsprocessen har effektiviserats. Även Kemira, som inte hittills har sett finansiella 
vinster, har uppnått tidsvinster. Det är tydligt att tidsvinster visar sig redan vid 
driftstart av DFH. 

6.2  Förslag till vidare studier  
Denna studie av effekter vid införande av ny teknik i form av DFH har naturligtvis 
inte kunnat täcka samtliga infallsvinklar kring ämnet. I den här studien har vi 
fokuserat på effekterna, i relation till ursprunglig process, av ett färdigimplementerat 
DFH. Det skulle även vara av intresse att i istället mer i detalj studera 
implementeringen av DFH, det vill säga följa processen vid implementering och 
studera de problem som kan uppkomma under införandet. Vilka samband finns 
mellan implementeringsmetod och effekter av DFH?  
 
Ett ämne som vi har stött på under studiens gång, när det gäller förändringar i 
organisationer, är motstånd. Att ingående studera hur individerna i organisationen 
påverkas av införandet av DFH kunde vara intressant. Vilka typer av motstånd kan 
identifieras? Påverkar valet av implementeringsmetod graden av förändringsmotstånd 
inom organisationen?  
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En annan möjlighet vore att mer i detalj studera om det finns ett samband mellan 
strukturen i företaget, exempelvis geografisk spridning, och effekterna av DFH. Med 
tanke på att det finns olika system för DFH på marknaden som i vissa avseende skiljer 
sig från varandra, vore det även intressant att gå vidare och se huruvida val av system 
har en väsentlig påverkan på effekterna av DFH. 
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Bilaga 1 Frågor projektledare 
 
 
Statistik: 
 

1. Hur många anställda?  
 
2. Hur många anställda på ekonomiavdelningen?  

 
3. Antal fakturor per år som hanteras? 

 
4. Hur många anställda berördes av införandet?  

 
5. Hur många procent av beställningar/fakturor kommer från personal som ej 

ingår i ekonomiavdelningen? 
 
 
Före införandet: 
 

6. Varför digital fakturahantering? 
(vilka vinster sågs initialt?) 

 
7. Behövdes investeringar i ny teknik? 

Kostnad uppgående ca till? 
 

8. Scanning sker internt. Har man funderat på outsourcing? 
a. Om ja, varför valdes inte detta? 

 
9. Finns fakturakostnadskalkyl? 

 
10. Finns det någon finansiell beräkning på investering samt besparing? 

 
11. Hur mycket utbildning genomfördes i programmet? 

 
12. Krävdes ytterligare ekonomiutbildning i organisationen? 

 
13. Behövdes det någon omorganisation? 
 
14. Hur ser arbetsprocessen ut före införandet? 
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(Beskriv arbetsmoment från ankomst till attest samt sökning efter fakturor) 
 
15. Var personalen positiv eller negativ till införandet av nytt system? 

 
 
Efter införandet: 

 
16. Hur ser arbetsprocessen ut efter införandet? 

(Har arbetsmoment försvunnit respektive tillkommit? Berörs fler personer 
efter införandet?) 

 
a. Svarar indirekt på frågan:  

Hur har den nya tekniken ändrat arbetssätt? 
 

17. Vilka vinster ser ni av införandet av DFH? 
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Bilaga 2  Frågor användare 
 
Statistik: 
 

1. Hur många fakturor hanterar du per dag? 
 
Effektivitet: 
 

2. Hur lång tid tar hanteringen av en dags fakturor? 
 

3. Hur lång tid tog det före införandet (för samma mängd fakturor)?  
 

a. Finns det någon tidsvinst  
 

4. Beskriv processen före digital fakturahantering (DFH). 
 
5. Beskriv processen efter införandet av DFH. 

 
6. Hur många återsökningar av fakturor per dag? 

a. Hur mycket tid tog detta före införandet? 
b. Hur mycket tid tar detta efter införandet? 
 

7. Vilka vinster ser ni med införandet? 
 

Organisation: 
 

8. Hur var inställningen till införande av ett nytt system? 
a. Vände detta? 
b. När? 
c. Varför? 

 
9. Behövdes det organisatoriska förändringar? 

a. Bara tack vare systemet eller fanns behovet ändå? 
 
10. Uppfylldes förväntningarna/det som utlovades? 

 
11. Var utbildningen tillräcklig? 

 


