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Förord 
Denna studie grundar sig på en utvärderingsstudie som genomförts på fallföretaget 

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening (Södra).   Syftet med studien är att skapa en 

förståelse för processen avseende hantering av leverantörsfakturor på Södra och komma 

med förslag på hur detta flöde kan göras mer effektivt med hänsyn till de interna 

kontrollaktiviteter som har satt upp.  

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Södra som gjorde det möjligt att skriva denna 

uppsats och som under arbetets gång varit till stor hjälp för hela forskningsprocessen. Vi 

vill även tacka alla de på Södra som ställt upp på intervju, det är tack vare dessa 

personer studien har gått att genomföra. 

 

Avslutningsvis vill vi även tacka de opponentgrupper som bidragit med värdefull 

feedback under de seminarier vi närvarat under våren, samt till vår handledare Tom 

Karlsson som väglett oss under arbetets gång. 
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Sammanfattning 
Titel: Hur mycket kan vi gallra? - En utvärderingsstudie på hanteringen av 

leverantörsfakturor hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening 

Författare: Johan Hallén, Filip Nordström och Viktor Lööf 

Handledare: Tom Karlsson 

Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Växjö 

Kurs: 2FE24E     

Omfattning: Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet, Controller, 15 HP  

 

Bakgrund och problemdiskussion: Begreppet effektivitet har blivit ett allt större fokus 

inom verksamhetsstyrningen och idag letar företag efter det bästa sättet att genomföra 

processer på. En process som företag idag lägger stora resurser på är hanteringen av 

leverantörsfakturor där det tack vare IT:s utveckling finns stora möjligheter till 

effektivisering. I kontrast med strävan att effektivisera denna process står de 

resurskrävande kontrollaktiviteter som behövs för att upprätthålla en kvalitativ 

hantering. 

     

Syfte: Denna studie syftar till skapa en förståelse för processen avseende hanteringen av 

leverantörsfakturor på Södra för att komma med förslag på hur processen kan göras mer 

effektiv i förhållande till de interna kontrollaktiviteter företaget har. 

 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie på processen för leverantörsfaktura hanteringen på 

Södra. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med chefen för 

Leverantörscenter, chefen för Servicecenter samt ekonomiassistenter som arbetar inom 

och med processen. Författarna har även tagit del av organisationsdokument som har 

tillhandahållits av fallföretaget. 

 

Slutsatser: Det har identifierats att det finns icke-värdeskapande aktiviteter i processen 

som går att minimera eller eliminera. Ett urval av dessa aktiviteter är hantering av 

pappersfakturor, hantering av vilda fakturor och manuell matchning av orderfakturor 

mot inköpsorders. 

 



 

 
4 

Nyckelord: Hantering av leverantörsfakturor, Process, Effektivisering, 

Kontrollaktiviteter, Lean, Södra 

 

    

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

Abstract 

Title: How much can we cut? – A case study of the accounts payable process at Södra 

Skogsägarna Ekonomisk Förening 

Authors: Johan Hallén, Filip Nordström och Viktor Lööf 

Supervisor: Tom Karlsson    

Institution: Faculty of business and administration, Linnaeus University, Växjö  

Course: 2FE24E     

Extent: Bachelor thesis, Business Administration and Economics Programme, 

Controller, 15 credits 

 

Background and Problem Discussion: In recent times the term efficiency has become 

a dominating discussion topic within the management control field and most companies 

today actively look for ways improve processes. The management of Accounts Payable 

is one such process that many companies experience claim more resources than 

necessary. With today’s IT solutions however there are ways to streamline this process 

making it more efficient. Although there are possibilities to streamline and improve the 

Accounts Payable process there is still a need for internal control activities to ensure 

that this process is executed with high quality.   

 

Purpose: This thesis aims to create a detailed understanding of the accounts payable 

operation of the Swedish company Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening and 

contributes with proposals of how this process can be made more efficient with regards 

to the internal control activities that characterizes this process. 

     

Method: This thesis is a case study of the accounts payable of Södra Skogsägarna 

Ekonomisk Förening. The empirical material has been acquired through interviews with 

the managers of the accounts payable department and the servicecenter responsible for 

this process. Interviews have also been conducted with accounting assistants working 

within the accounts payable process. The authors have also had access to organizational 

documents provided by the case company. 

      

Conclusion: Non-value adding activities that are possible to reduce or eliminate have 

been identified within the process. A selection of these activities include the handling of 
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physical paper invoices, handling of so called “wild invoices” and the manual work of 

matching order invoices against their corresponding purchase orders. 

      

Keywords: Managing accounts payable, Process, Streamlining, Internal controll 

activities, Lean, Södra  
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1. Inledning 

I första kapitlet kommer först bakgrunden till ämnet som ska studeras att beskrivas. 

Detta för att ni som läser arbetet ska få en beskrivning om varför vi ska studera 

hantering av leverantörsfakturor och hur bakgrunden till ämnet ser ut. Efter 

bakgrunden kommer det problem som identifierats att tas upp och resoneras fram och 

tillbaka för att slutligen komma ned till en frågeställning som denna uppsats ska sträva 

mot att besvara.  

1.1 Bakgrund 
En central del av den moderna verksamhetsstyrningen är uppfattningen att 

verksamheten i ett företag utövas i processer eller flöden som finns till för att skapa 

värde för dess kunder. På senare tid ägnas allt mer uppmärksamhet mot aspekten 

effektivitet och styrningens roll blir då att säkerställa att de aktiviteter som återfinns i 

företagets processer bidrar till en högre effektivitet. Det finns många olika definitioner 

på vad effektivitet är då begreppet används i många olika situationer (Lindvall, 2001). 

Rentzhog (1998) beskriver effektivitet i en process som förmågan att uppnå det uppsatta 

målet med minsta möjliga resursförbrukning och för att ådstakomma mer effektiva 

processer antyder Abrahamsson & Karlöf (2011) att företag hela tiden letar efter det 

bästa sättet att genomföra aktiviteter på. Abrahamsson & Karlöf (2011) fortsätter detta 

resonemang och menar att mer effektiva processer tillåter företag att minska sin 

resursförbrukning för att på så sätt kunna erbjuda sina produkter och tjänster till en lägre 

kostnad för att öka kundvärdet. 

 

En form av process som återfinns i de flesta företag är hantering av leverantörsfakturor. 

Hantering av leverantörsfakturor är enligt Romney & Steinbart (2012) en av de 

huvudprocesser som förekommer under den så kallade utgiftscykeln. Utgiftscykeln 

beskrivs som ett flertal sammanhängande processer vars syfte är att ta fram och hantera 

information om inköp och betalning av produkter eller tjänster. Det huvudsakliga syftet 

med att hantera leverantörsfakturorna är enligt Dull et al. (2012) att se till att fakturorna 

betalas. Författarna beskriver att leverantörsfakturorna måste granskas innan betalning 

sker för att säkerställa att det som ska betalas faktiskt är någonting som har beställts och 

tillhandahållits av företaget. För att bedöma om hanteringen av leverantörsfakturor är 

effektiv menar Coderre (2006) att följande tre faktorer är avgörande; kostnad, tid och 
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kvalitet. Kostnaden baseras på vilka resurser som används för att hantera fakturorna där 

den vanligaste och mest kostsamma resursen är de anställda som behövs för att manuellt 

hantera fakturorna. Tiden mäts på hur lång tid det tar att hantera varje faktura innan den 

är redo att betalas. Kvalitet i processen mäts på mängden fakturor som hanterats och 

betalats korrekt innan de förfaller. En effektiv hantering av leverantörsfakturor 

karaktäriseras av att fakturan hanteras till en så låg tid och kostnad som möjligt 

samtidigt som detta görs till en hög kvalitet (Coderre, 2006).  

 

För att säkerställa att hanteringen av leverantörsfakturor uppnår en hög kvalitet består 

processen av olika kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna finns till för att minska 

risken med att fakturor betalas fel och att förebygga risken att bli utsatt för bedrägeri 

(Tueffel & Knowlese, 2015). Kontrollaktiviteter är därför viktiga i företag som hanterar 

stora volymer leverantörsfakturor då risken med felbetalningar och bedrägerier är större 

(Coderre, 2006). En vanlig form av intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor 

är så kallad fördelning av arbetsuppgifter vilket innebär att olika personer manuellt 

granskar samma faktura. Denna typen av kontroll där minst två personer granskar 

fakturan reducerar risken för att någon medvetet eller omedvetet godkänner felaktiga 

fakturor (Dull et al., 2012). Miller (2013) diskuterar även detta fenomen och menar att 

det finns en risk för bedrägeri om endast en person i ett företag har rätten att både 

godkänna och betala en faktura. Om leverantörsfakturor hanteras på ett felaktigt sätt kan 

detta resultera i felbetalningar eller bluffakturor betalas vilket i ett längre perspektiv 

resulterar i ökade kostnader (Dull et al., 2012).  

 

Sättet som leverantörsfakturor hanteras i organisationer har genom åren genomgått en 

stor förändring då hanteringen gått från många manuella arbetsmoment till mer 

automatiserade arbetssätt. IT:s framväxt har givit företag möjligheten att anamma 

automatiserade arbetssätt i hanteringen av leverantörsfakturor (Gullkvist, 2005). Det har 

visat sig att företag som valt att applicera ny informationsteknik i hanteringen av 

leverantörsfakturor genom att automatisera vissa manuella arbetsmoment har kunnat 

reducera både tidsåtgången och kostnaderna i hanteringen (Dull et al., 2012). Detta 

återges av bland annat Hammer (1990) som i ett fall från början av 80-talet beskriver att 

avdelningen som hanterade leverantörsfakturor hos biltillverkaren Ford var cirka fem 

gånger större än motsvarande avdelning på Mazda trots att siffrorna storleksjusterats 

baserat på företagens storlek. För att komma tillrätta med detta valde Ford att 
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implementera ett IT-baserat system vilket resulterade i att många manuella 

arbetsmoment kunde automatiseras. De effektiviseringsåtgärder som Ford genomförde 

gällande hanteringen av leverantörsfakturor resulterade i att företaget lyckades reducera 

personalstyrkan på avdelningen med 75 % vilket innebar en stor kostnadsreducering. 

 

Younes et al. (2015) pekar på att många större företag har problem att hantera samtliga 

leverantörsfakturor och se till att alla fakturor blir betalda i tid. Många företag upplever 

hanteringen av leverantörsfakturor som en resurskrävande process och har därför som 

avsikt att förbättra denna. Enligt en studie gjord av Amerikanska Institute of Finance & 

Management (2014) fick ekonomer med högre positioner på ett flertal bolag svara på 

frågan vilken deras högst prioriterade förändringsprocess under 2015 var. I rapporten 

framgår det att majoriteten av dessa personer ansåg att hanteringen av 

leverantörsfakturor var den mest resurskrävande processen på ekonomiavdelningar och 

hade därför som avsikt att förändra denna. 

1.2 Problemdiskussion 

Idén till denna studie grundar sig i ett besök på huvudkontoret för skogskoncernen 

Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening (Södra) i Växjö. I samband med detta besök 

framkom det att företaget står i begrepp att investera i ett nytt elektroniskt system för 

hanteringen av leverantörsfakturor. Företaget hanterar idag 180 000 leverantörsfakturor 

varje år och processen för att hantera dessa är väldigt tids- och kostnadskrävande då den 

till stor del kännetecknas av manuella arbetsmoment och kontrollaktiviteter som utövas 

av personalen. Innan IT:s framväxt menar Leitch (2008) att  kontrollaktiviteter tillsattes 

för att förhindra och förebygga felaktigheter som orsakades av personalen och i många 

fall lever dessa manuella kontrollaktiviteter kvar i dagens processer. Idag finns det dock 

enligt Romney & Steinbart (2012) möjlighet att effektivisera hanteringen av 

leverantörsfakturor genom att ersätta många av dessa manuella kontroller med hjälp av 

automatiserade IT-lösningar.  

 

Leitch (2008) menar att det ofta saknas bevis på att de kontrollaktiviteter som företag 

använder sig av faktiskt tillför något värde för verksamheten och är därför skeptisk till 

hur värdefulla dessa kontroller är för processen.  Miller (2013) menar dock att det är 

nödvändigt att hanteringen av leverantörsfakturor innehåller vissa manuella 

kontrollaktiviteter för att undvika felbetalningar. För att minimera risken för 
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felbetalningar anser författaren bland annat att det måste finnas olika personer som 

manuellt granskar fakturorna. Även Van Wijk & Holmes (2015) är inne på detta spår 

och menar att det bör finnas anställda som manuellt utför vissa kontroller för att 

förhindra eventuella felaktigheter och bidra till att processens utfall uppnår en hög 

kvalitet. Författarna menar att system inte alltid kan utföra samtliga kontrollaktiviteter 

fullt ut, utan att fakturorna behöver ses över och tolkas av de anställda. Företag som vill 

effektivisera processen för leverantörsfakturor måste således förhålla sig till de 

kontrollaktiviteter som finns. 

 

Då målet med hanteringen av leverantörsfakturor är att betala fakturan och Rentzhog 

(1998) beskriver effektivitet i en process som förmågan att uppnå det uppsatta målet 

med minsta möjliga resursförbrukning skulle det mest effektiva vara att betala fakturan 

direkt när den inkommer. Som motpol till detta beskiver Miller (2013) med flera vikten 

av att ha interna kontrollaktiviteter i hanteringen av leverantörsfakturor vilket i vissa fall 

kräver resurskrävande manuella arbetsmoment. Trots att dessa kontrollaktiviteter anses 

behövas av ovan nämnda författare menar Leitch (2008) att det ofta läggs för lite fokus 

på att utvärdera eller förbättra det värde dessa aktiviteter bidrar med. Det är således 

intressant att studera hur ett företag som Södra, som likt många andra företag har en 

resurskrävande hantering av leverantörsfakturor, kan effektivisera denna process 

samtidigt som de kontrollaktiviteter flödet är uppbyggt runt studeras för att se huruvida 

dessa tillför värde i processen. Enligt författarna veterligen saknas det studier som 

undersöker den roll som kontrollaktiviteter spelar i processen avseende hanteringen av 

leverantörsfakturor och hur processen som helhet kan effektiviseras med hänsyn till 

dessa vilket gör detta till ett intressant område att studera. För att undersöka denna 

problematisering utgår studien från en utvärderingsstudie på Södra genom att kartlägga 

hur företagets nuvarande process ser ut och hur denna kan göras mer effektiv med 

hänsyn till de kontrollaktiviteter som bör finnas i flödet enligt de teorier som 

presenteras. 

 

Detta resonemang mynnar ut i följande frågeställning som denna studie ämnar besvara: 

Hur kan processen avseende hantering av leverantörsfakturor på Södra effektiviseras 

med hänsyn till de interna kontrollaktiviteter som finns i flödet? 
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1.3 Syfte 

Denna studie syftar till skapa en förståelse för processen avseende hanteringen av 

leverantörsfakturor på Södra för att komma med förslag på hur processen kan göras mer 

effektiv med hänsyn till interna kontrollaktiviteter.  

 

1.4 Disposition 

 
Teori:  Detta avsnitt beskriver det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

uppsatsen. 

 

Metod:   Detta kapitel förklarar vilken forskningsansats samt vilka vetenskapliga 

metoder studien använder sig utav. Metodval diskuteras och granskas 

kritiskt för att ge läsaren en nyanserad bild av det material som ligger till 

grund för uppsatsen. 

 

Empiri:  Här presenteras det kvalitativa material som samlats in från fallstudien 

 

Analys:  Empirin och teorin kommer att vävas samman här i syfte att belysa de 

forskningsfrågor som uppsatsen ämnar besvara. 

 

Slutsats: Uppsatsen avslutas med att presentera de slutsatser som studien kommit 

fram till. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som denna studie utgår ifrån. Kapitlet 

inleds med att beskriva vad en process är för senare i avsnittet utveckla hur Lean kan 

tillämpas som ett verktyg för att effektivisera en process. Vidare presenteras ett 

teoretiskt ramverk som beskriver kontrollaktiviteter och hur dessa förhåller sig inom 

hanteringen av leverantörsfakturor. Kapitlet mynnar ut i ett konceptuellt ramverk för 

studien som förklarar hur de olika delarna i den teoretiska referensramen används för 

att genomföra en analys av empirin.  

 

2.1 Definition av process 

En central del av den moderna verksamhetsstyrningen är uppfattningen att 

verksamheten i ett företag utövas i processer eller flöden (Lindvall, 2001). För att kunna 

utveckla en process är det nödvändigt att skapa en förståelse av begreppet vilket kan 

åstadkommas genom att definiera det (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

En process kan definieras som en uppsättning logiskt relaterade arbetsuppgifter som 

utförs för att uppnå ett förutbestämt mål (Davenport & Short, 1990). Ljungberg och 

Larsson (2012, citerat s.60) ger en definition där de lyfter in begreppet aktiviteter och 

beskriver att “en process är en kedja aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar 

värde för kund”. Vidare kännetecknas en process av att det finns en bestämd början och 

slut, den är upprepande, skapar kundvärde och har bestämda syften och mål (Sörqvist, 

2013). 

 

2.2 Nedbrytning av processer 

En kategorisering av processer kan ske utifrån detaljnivå för att beskriva hur en process 

är uppbyggd (Renzhog, 1998). Melan (1993) och Sörqvist (2013) beskriver hur en 

sådan kategorisering skulle kunna ske enligt följande nedbrytning: 
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Illustrationen i Figur 2.1 beskriver den processhierarki Melan (1993) föreslår där en 

grupp sammanhängande arbetsuppgifter utgör en aktivitet, en grupp sammanhörande 

aktiviteter utgör en delprocess och slutligen en grupp sammankopplade delprocesser 

tillsammans skapar en process. 

 

2.3 Effektivitet 

Enligt Ljungberg & Larsson (2012) finns det ett intresse av att studera processer för att 

se om dessa är värdeskapande för kunden, om genuin effektivitet uppnås och om 

verksamhetens resurser används på bästa sätt. Effektivitet i en process innebär enligt 

Rentzhog (1998) förmågan att uppnå målet med minsta möjliga resursförbrukning. Det 

finns olika tillvägagångsätt för att utvärdera om processer bedrivs på ett effektivt sätt.  

 

Huvudsakligen beskrivs effektivitet som ett mått vars avsikt är att mäta utflödet av 

resurser, alltså resultatet av prestationen i förhållande till värdet på inflödet av resurser 

(Ax et al, 2015). Dessa resurser kan bestå av mänsklig insats, tid och pengar där 

effektiviteten kan mätas baserat på den mängd resurser som används för att uppnå 

processens mål. För att kunna öka effektiviteten i en process krävs det att processen 

förändras på ett sådant sätt att antingen värdet på utflödet ökar eller att värdet av 

resursinsatsen minskar. Detta betyder med andra ord att effektivisering av processer 

medför antingen ett högre värde på det som processen har presterat eller att flödets 

resursinsatser har minimerats med utgångspunkten att värdet på utflödet inte har 

förändrats. En ökad effektivitet kan även bestå av kombinationen mellan värdeökning 

på prestationen och värdeminskning på resursinsatser (Lee et al., 2015). 

 

   

 Figur 2.1. Nedbrytning av en process (Melan, 1993). 
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2.4 Lean 

Lean är ett koncept som har sin utgångspunkt i kundvärde och hur flöden kan göras mer 

effektiva. Fenomenets uppkomst härstammar från den japanska bilindustrin efter andra 

världskriget och har sin grund i de tankar som genomsyrar Toyota Production System 

(TPS). TPS är ett system som den japanska biltillverkaren Toyota ursprungligen tog 

fram i syfte att förbättra både kvalitet och produktivitet i företagets produktion (Kumar 

et al, 2012). Även om det saknas en enhetlig beskrivning av vad Lean är har de 

principer Toyotas produktionssystem bygger på varit en vägledande bild för hur 

begreppet definieras (Sörqvist, 2013). Med denna utgångspunkt kan kärnan i Lean 

beskrivas som en samling principer, verktyg och tekniker som används för att reducera 

onödiga aktiviteter i syfte att skapa ett mer effektivt flöde som uppfyller ett högre 

kundvärde (Kumar et al, 2012). 

 

Lean syftar till att utreda organisationers processer för att identifiera aktiviteter som i 

den egna verksamheten orsakar slöseri av resurser. Detta slöseri av resurser kan 

exempelvis vara slöseri med tid, slöseri med material och outnyttjade maskiner etcetera 

(Vlachos & Bogdanovic, 2013). Lean utgår från att en process endast ska bestå av 

aktiviteter som skapar värde som slutkunden är villig att betala för. De aktiviteter som 

orsakar slöseri av resurser benämns som icke-värdeskapande aktiviteter och ska helt 

elimineras ur processen. När icke-värdeskapande aktiviteter tas bort i processen 

effektiviseras hela flödet i form av kortare ledtider och reducerade kostnader vilket 

leder till att organisationen som helhet kommer att bli mer konkurrenskraftig, flexibel 

och kundorienterad (Larsson, 2008). Även om Lean oftast förknippas med 

effektivisering av produktionsprocesser går det tillämpa detta koncept även i 

administrativa kontexter (Larsson, 2008). 

 

2.4.1 Lean i administrativa processer 

Även om Lean oftast förknippas med produktion går det tillämpa detta koncept även i 

tjänsteföretag som till exempel banker och sjukhus (Vlachos & Bogdanovic, 2013) 

samtidigt som tankesättet visat sig vara ett framgångsrikt att använda även i 

administrativa stödprocesser i företag såsom inköp, ekonomi och IT (Larsson, 2008). 

Stödprocesser kan beskrivas som processer som behövs för att övriga flöden i ett företag 

ska fungera effektivt och brukar omfatta arbetsmoment som är stödjande och 
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administrativ i sin natur (Sörqvist, 2013). Till skillnad från en produktionsprocess består 

materialflödet i en administrativ process av det flöde av information, antingen via 

pappersdokument eller elektroniska dokument, som behandlas för att utföra en tjänst 

(Keyte & Locher, 2004). För att åstadkomma Lean i en administrativ process är det 

viktigt att identifiera kundens behov och vad kunden uppfattar som värde. Detta görs 

genom att eliminera administrativt slöseri och fokusera på de aktiviteter som är 

värdeskapande för kund (Larsson, 2008). 

 

Keyte & Locher (2004) menar att det går dela in administrativa värdeskapande 

aktiviteter i två kategorier. Den första kategorin utgår från de aktiviteter som är direkt 

värdeskapande för kunden medan den andra typen beskriver aktiviteter som är 

väsentliga för att en process ska fungera men som kunden inte uppfattar skapar värde. 

Med ett liknande resonemang beskriver Sörqvist (2013) hur det inom Lean finns 

nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter som behövs för att det värdeskapande 

arbetet ska kunna utföras. 

 

Inom traditionell Lean med ursprung från produktionsprocesser finns det enligt Sörqvist 

(2013) åtta former av slöseri som inte tillför värde eller av andra skäl inte behövs. Keyte 

& Locher (2004) beskriver hur samma typer av slöseri återfinns inom administrativ 

processer och hur dessa betraktas vara icke-värdeskapande aktiviteter, då de kostar tid 

och pengar utan att skapa kundvärde: 

 

1.   Överproduktion - Överproduktion innebär att producera mer än nödvändigt eller 

vad kunden efterfrågar (Sörqvist, 2013). I administrativa processer kan 

överproduktion innebära att skriva ut dokument innan de verkligen behövs eller 

hantera dokument innan nästa person är redo att ta emot information (Keyte & 

Locher, 2004). 

 

2.   Lager - Att tillverka och lägga saker på lager skapar inget värde då det inte finns 

någon garanti för att dessa saker kommer användas (Sörqvist, 2013). Lager i en 

administrativ kontext kan vara överfulla mappar, både i elektroniskt och 

pappersformat eller rapporter som ligger och samlas på hög (Keyte & Locher, 

2004). 
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3.   Väntan - Tid som läggs för att vänta innan nästa steg i processen kan påbörjas 

(Sörqvist, 2013). Väntan i en administrativ process kan vara att anställda tvingas 

vänta på information från en kollega eller kund samt väntan som har att göra 

med datasystem (Keyte & Locher, 2004). 

 

4.   Överarbete - Överarbete består av alla extra moment som inte behövs i flödet 

(Sörqvist, 2013). Att mata in samma data i ett datasystem flera gånger är en 

form av överarbete som kan återfinnas inom adminstration (Keyte & Locher, 

2004). 

 

5.   Omarbete - En form av slöseri är att genomföra samma arbete mer än en gång 

(Sörqvist, 2013). Denna sorts slöseri inom administration kan uppstå när data 

matats in fel i ett system och därför måste göras om (Keyte & Locher, 2004). 

 

6.   Rörelse - Alla rörelser som inte bidrar till kundvärde är en form av slöseri 

(Sörqvist, 2013). Slöseri av detta slag i administrativa sammanhang kan 

exempelvis vara onödiga förflyttningar från och till kopiator (Keyte & Locher, 

2004). 

 

7.   Transporter - All onödig transport av material som inte bidrar till att skapa 

kundvärde är en form av slöseri som bör minimeras och elimineras (Sörqvist, 

2013). Inom administration kan förflyttningar av dokument, både elektroniska 

och fysiska, vara en form av slöseri om dessa transporter av information sker i 

onödan utan att skapa värde i flödet (Keyte & Loche, 2004). 

 

8.   Outnyttjad kreativitet - Om de anställdas förmågor inte utnyttjas till fullo är 

detta en form av slöseri som bör minimeras (Keyte & Loche, 2004; Sörqvist, 

2013). 

 

2.5 Processanalys 

Syftet med en processanalys är att peka på utvecklingsområden och möjligheter till 

förbättringar inom den studerade processen. Möjliga förbättringsområden är reducering 

av kostnader, tidsminimering och förbättrat användande av resurser (Haefner et al. 
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2014). Det traditionella sättet att förbättra en process utgår från att kartlägga hur 

enskilda steg i flödet kan göras mer effektiva. Resultatet blir då vanligtvis en betydande 

förbättring i det enskilda steget i processen, men värdeflödet i sin helhet påverkas oftast 

inte i lika stor utsträckning. Genom att tillämpa Lean vid processförbättring kan flödet 

som helhet göras mer effektivt genom att minska eller reducera de steg eller aktiviteter 

som inte tillför värde i processen (Liker, 2004). 

 

2.5.1 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggning eller Value Stream Mapping är ett verktyg som kan användas 

inom Lean för att genomföra en processanalys (Haefner et al., 2014). Ursprungligen var 

värdeflödeskartläggning ett verktyg som i första hand applicerades inom 

produktionsprocesser men att det även är möjligt att använda denna modell på 

administrativa stödprocesser (Larsson, 2008). En värdeflödeskartläggning bidrar till att 

identifiera möjligheter till ökat kundvärde och eliminera slöseri för att effektivisera 

flödet i den valda processen. En sådan kartläggning är ett sätt för företag att visualisera 

en process, identifiera problem och rikta fokus mot hur Lean kan förbättra flödet (Keyte 

& Loche, 2004). 

 

Larsson (2008) menar att det med hjälp av en värdeflödeskartläggning går öka 

förståelsen för hur den administrativa stödprocessen verkligen fungerar. Modellen är 

användbar för att skapa en helhetsuppfattning om vart flaskhalsarna finns, vad de 

anställda genomför för arbetsuppgifter och var någonstans som kundvärdet egentligen 

skapas.  

 

Värdeflödeskartläggningen inleds med att det först ritas upp en karta över hur den 

administrativa stödprocessen ser ut när den flödar igenom verksamheten (Larsson, 

2008). Schmidtke et al. (2014) beskriver hur kartläggningen inleds med att beskriva 

processens startpunkt och vilka resursinsatser som behövs för att efteråt kunna 

identifiera vilka aktiviteter som bidrar till processens slutliga resultat. Larsson (2008) 

hävdar att processkartan ger en enkel och lättbegriplig överblick över hur processens 

aktiviteter hänger ihop och hur dessa interagerar med varandra för att åstadkomma 

värde för kunden. 
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När processkartan är konstruerad är nästa steg i värdeflödeskartläggning att identifiera 

vilka aktiviteter som tillfredsställer kundens behov och vilka som inte gör det. Rohac & 

Januska (2014) beskriver hur processkartan kan användas för att belysa icke-

värdeskapande aktiviteter och Larsson (2008) menar att dessa aktiviteter åskådliggör 

var spill, slöseri, ojämnheter och överbelastning äger rum någonstans i processen.  

 

För att identifiera de icke-värdeskapande aktivisterna går det studera kundens tidsbehov. 

Detta görs genom att se över vad kunden vill att företag ska lägga tid på i en process 

vilket resulterar i att den tid som läggs på icke-värdeskapande aktiviteter istället ska 

omprioriteras och läggas på de värdeskapande aktiviteterna (Larsson, 2008). Rother 

(2013) hävdar samtidigt att värdeflödeskartläggning ger utrymme för hur ledtiden kan 

förändras i en process genom att utvärdera och förbättra dess aktiviteter.  

 

Rother (2013) antyder att när en värdeflödeskartläggning genomförs som en metod för 

processförbättring kan det ibland uppstå en negativ effekt. Författaren menar att en 

värdeflödeskartläggning kan synliggöra ett stort antal möjligheter till förbättring vilket 

kan göra det svårt att veta vilka delar som ska förändras för att resultatet av 

förändringen ska bli bättre i sin helhet. Istället för att förändra en stor del i processen 

kan det vara mer effektivt att förändra mindre delar som är utspridda över hela 

processens värdeflöde. Även Ax et. al (2015) menar att det vid processförbättring kan 

finnas ett stort antal förbättringsmöjligheter och pekar på att det av praktiska skäl är 

lämpligt att fokusera på dem som ger störst genomslag.   

 

2.5.2 Kartläggning och visualisering                    

För att visualisera processen i en värdeflödeskartläggning är det lämpligt att använda sig 

utav en processkarta (Keyte & Loche, 2004). En processkartläggning beskriver hur de 

olika elementen i en process ser ut och hur dessa interagerar och samverkar med 

varandra. En sådan processkarta kan användas för att senare identifiera och analysera de 

problem som sedan behöver belysas när processen ska förändras (Ljungberg och 

Larsson, 2005). En kartläggning av processer består i att bryta ner processflödet till 

logiskt relaterade delprocesser. Hur många nivåer processen bryts ner till beror på hur 

invecklad den är och vilken grad av detalj som önskas (Rentzhog, 1998). Ett sätt att 

visualisera kartläggningen är genom att uttrycka den i form av ett flödesschema. Vid en 
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kartläggning är ett flödesschema en grafisk beskrivning av hur en process ser ut 

(Romney & Steinbart, 2012).  

 

2.6 Hantering av Leverantörsfakturor 

Hantering av leverantörsfakturor är enligt Romney & Steinbart (2012) en av de 

huvudaktiviteter som sker i utgiftcykeln. Det huvudsakliga syftet med denna process är 

att fakturan ska granskas och slutligen godkännas för att den vid ett senare skede ska 

kunna betalas. Dull et al. (2012) menar dock att avdelningen som hanterar 

leverantörsfakturor har som primärt mål att hantera fakturan i tid för att möjliggöra 

betalning innan fakturan förfaller. När en leverantörsfaktura inkommer är det 

avdelningens uppgift att matcha fakturans innehåll mot vilka varor eller tjänster som har 

beställts och mottagits för att säkerställa att företaget kommer betala för det som har 

erhållits (Romney & Steinbart, 2012). 

 

2.6.1 Interna kontrollaktiviteter vid hantering av leverantörsfakturor 

Det finns vissa kontrollaktiviteter som organisationer kan ta till för att minska risken för 

bedrägerier och felaktigheter i hanteringen av leverantörsfakturor. Coderre (2006) 

antyder att om det ofta uppstår felaktiga betalningar eller att “bluffakturor” går igenom 

hanteringen och sedan betalas tyder det att processens kontrollaktiviteter är bristfälliga. 

Vidare påpekar Tueffel & Knowlese (2015) att införskaffandet av interna 

kontrollaktiviteter är ett sätt att kontrollera de felaktigheter som kan ske vid hantering 

av leverantörsfakturor. Författarna antyder att företag först behöver identifiera var 

någonstans felaktigheten i processen uppstår för att införa en kontrollaktivitet som i 

fortsättningen löser det problem som identifierats. Ett vanligt förekommande problem i 

processen som har identifierats av Romney & Steinbart (2012) är att köparen betalar fel 

summa till leverantören. Detta problem kan uppstå av flera olika orsaker. En orsak är att 

den person som har granskat fakturans innehåll har avläst fel totalbelopp. Här antyder 

författarna att det bör finnas någon som verifierar fakturans innehåll för att säkerställa 

att företaget betalar för det som leverantörsfakturans innehåll visar. En annan faktor 

Dull et al. (2012) nämner som kan förorsaka felbetalning är att leverantörsfakturan i sig 

har ett felaktigt totalbelopp. Detta kan bero på att priset på de varor eller tjänster som 

beställts visar ett pris medan leverantörsfakturan visar ett annat pris. Miller (2013) 

antyder att en lösning på detta problem kan vara att flera personer granskar fakturans 
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innehåll innan den betalas. Författaren förklarar att det bör finnas en person som 

verifierar fakturans innehåll, en person som godkänner fakturan avseende att priset på 

de varor och tjänster som beställts stämmer samt en sista person som attesterar den 

faktura som godkänts. Attestantens roll är att se över om de varor som beställts och 

erhållits verkligen är något som verksamheten behöver.  

 

Hanteringen av fakturor är uppbyggd på ett antal upprepande aktiviteter. Ett urval av 

dessa aktiviteter är att lägga till leverantören i leverantörsregistret, mata in fakturans 

innehåll i fakturasystemet samt att godkänna fakturan för betalning. Ett annat problem 

som kan uppstå i denna hantering är risken för bedrägeri där denna blir större om 

samma person utför samtliga aktiviteter. Hanteringen av leverantörsfakturorna bör 

därför vara uppbyggt på att olika personer utför olika arbetsuppgifter (Miller, 2013). 

Coderre (2006) bygger vidare på detta resonemang och konstaterar att fördelning av 

arbetsuppgifter är ett krav för att säkerställa att inga bedrägerier ska kunna äga rum.  

 

2.6.2 Pappersfaktura eller E-faktura? 

Det första som händer i processen avseende hanteringen av en leverantörsfaktura är att 

en leverantörsfaktura inkommer till företaget. Den vanligaste formen av fakturor är 

pappersfakturor vilket är ett dokument som har skapats av leverantören och senare 

skickats i fysiskt format till köparen (Dull et al., 2012). En annan typ av faktura som 

blivit populär det senaste decenniet är elektronisk faktura (E-faktura) (Mullock et al., 

2004). E-fakturan är ett elektroniskt dokument som skapats av leverantören och som 

skickas in till köparen via antingen så kallade EDI-system (Electronic Data Interchange) 

eller en internetapplikation som köparen upprättat. EDI-systemet är ett system som 

integrerar leverantören och köparen på en plattform där affärshändelser som 

orderbehandling och fakturering behandlas mellan parterna. Dock är EDI-systemet ett 

kostsamt fenomen vilket föranleder till att det endast är företag som handlar mycket 

med varandra upprättar denna typ av system (Mullock et al., 2004). Den andra metoden 

för hur en E-faktura skickas är att köparen upprättar en webbaserad tjänst där 

leverantören får fylla i samtliga fakturauppgifter via en färdigkonstruerad mall som 

därefter slussas in i köparens fakturasystem (Haq, 2007). 
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E-fakturan har blivit populär på grund av den tidsbesparing som fakturaformen medför i 

jämförelse med pappersfakturor då företag slipper det manuella hanteringsarbetet. Detta 

innebär att elektroniska fakturor medför kostnadsbesparingar för köparen samtidigt som 

fakturatypen löser andra problem som uppkommer på grund av det manuella arbetet 

med en pappersfaktura (Haq, 2007). Ett av problemen är att det kan ta lång tid för 

pappersfakturan att skickas i fysiskt format från leverantören till köparen. Detta 

problem kan åtgärdas genom användning av elektroniska fakturor då det vid samma 

tidpunkt som leverantören skickar E-fakturan kommer in i köparens fakturasystem. 

Andra fördelar som elektroniska fakturor medför är garanterad fakturaleverans, 

kostnadsbesparing för leverantören då de slipper betala porto för sändelser av 

pappersfakturor samt att kunna leverera finansiella rapporter på ett snabbare och korrekt 

sätt (Mullock et al., 2004).  

 

Trots att E-fakturor har introducerats och förekommer i allt större utsträckning menar 

Haq (2007) att många företag föredrar att fortsätta skicka pappersfakturor, även om 

fördelarna med denna fakturaform är mindre. Författaren nämner att den största 

anledningen till att leverantörer inte skickar E-fakturor är på grund av den höga kostnad 

det innebär för mindre företag att utveckla EDI-lösningar samtidigt som det kräver mer 

tid av företagen att betala E-fakturor via olika köpares webbaserade fakturatjänster. 

Leverantörer kan anse det vara tidskrävande att först konstruera en faktura i deras egna 

fakturasystem, som är nödvändigt för den egna bokföringen, för att sedan gå över till en 

ny miljö och ett nytt system där fakturan åter måste konstrueras i köparens fakturatjänst. 

 

2.6.3 Orderfakturor 

Van Wijk & Holmes (2008) genomförde en studie där avsikten var att identifiera 

faktorer som bidrar till att avdelningen som hanterar leverantörsfakturor arbetar 

effektivt. Ett förslag författarna kommer fram till är att införa inköpsorders för alla 

inköp som görs i företaget. En fördel med detta är att samtliga inköp som ett företag gör 

blir godkända och attesterade redan innan inköpet och betalning äger rum. Detta medför 

att hanteringen av den inkomna leverantörsfakturan underlättas då det finns ett underlag 

att matcha fakturan mot.   
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2.6.4 Matchning mot inköpsorder och följesedel 

Om det finns en inköpsorder upprättad ska den inkomna leverantörsfakturans innehåll 

granskas och matchas mot denna inköpsorder och även mot den inkomna följesedeln. 

Matchningsarbetet benämns “Three way-match” och är enligt Romney & Steinbart 

(2012) en vanligt förekommande kontrollaktivitet i processen. Om det inte finns någon 

inköpsorder upprättad så kan inte denna kontrollaktivitet genomföras, utan då skickas 

den inkomna fakturan direkt till beställaren för godkännande (Dull et al., 2012). I 

matchningsarbetet kontrolleras bland annat att det pris som leverantör och köpare 

kommit överens om vid erlagd inköpsorder är densamma som fakturans pris. Stämmer 

priserna inte överens måste hanteringsansvarig kontakta leverantören och möjligtvis 

inköpsansvarig och ställa frågan varför det inte stämmer (Romney & Steinbart, 2012).  

 

Enligt (Romney & Steinbart, 2012) har IT:s utveckling skapat förutsättningar för att 

automatisera matchningsarbetet i hanteringen med hjälp av datorprogram. Författaren 

diskuterar hur audit software kan implementeras i ett system för att genomföra vissa 

aktiviteter. Audit software är datorprogram som kan implementeras i ett system för att 

genomföra vissa aktiviteter. Ett sådant program kan vara uppbyggt på att summera, 

sortera och filtrera data som även innehåller olika kontrollparametrar som programmet 

utgår ifrån. Att företag använder olika audit software-program menar Dull et al. (2013) 

är en vanligt förekommande teknik som företag använder för att operationalisera 

effektiviteten i processer. Enligt Romney et al. (2012) och Dull et al. (2012) kan ett 

sådant program implementeras för att genomföra kontrollaktiviteten Three-way match 

där programmet automatiskt matchar de orderfakturor som stämmer överens med 

inköpsordern och följesedeln. Programmets funktion ställs då in på att automatiskt 

matcha de olika elektroniska dokument som stämmer överens och sorterar ut de 

orderfakturor som inte kan matchas. 

 

2.7 Automatisering av aktiviteter 

Informationsteknologi (IT) används i dagens organisationer som ett hjälpmedel för att 

möjliggöra processer. Detta bygger på att processer identifieras och förbättras innan de 

stoppas in i ett IT-system där informationsteknologins roll blir att optimera prestandan 

på processen (Harrington et al., 1991). Genom att automatisera vissa aktiviteter med 

hjälp av IT kan processen avseende hanteringen av leverantörsfakturor göras mer 
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effektiv. En automatisering kräver dock att hela processen för hur leverantörsfakturor 

hanteras beaktas och inte enbart att enskilda moment effektiviseras (Romney & 

Steinbart, 2012). För att kunna automatisera leverantörsfakturahanteringen måste hela 

kedjan utvärderas, allt ifrån hur fakturorna anländer till vilka system och processer som 

används för att hantera fakturorna (Rosenblatt et al., 1994).  

 

2.8 Sammanfattning 

Den teoretiska referensramen grundar sig på litteratur som förklarar processer och hur 

dessa kan effektiviseras. En process kan beskrivas som en kedja av aktiviteter som i ett 

återkommande flöde skapar värde som företagets kunder är villig att betala för 

(Ljungberg & Larsson, 2012).  Med effektivisering i fokus utgår litteraturen från teorier 

kopplade till Lean som beskriver hur processer kan effektiviseras med hänsyn till 

kundvärdet (Sörqvist, 2013). Inom Lean går det tillämpa en Värdeflödeskartläggning 

som verktyg för att genomföra en analys av processer. Detta verktyg kan användas för 

att identifiera värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter i en process och belysa 

vilka icke-värdeskapande aktiviteter som kan elimineras för att förbättra kundvärdet 

(Larsson, 2008). Vidare beskrivs de vanligaste kontrollaktiviteter som företag bygger 

sin hantering av leverantörsfakturor runt i syfte att skapa en teoretisk förståelse för 

vilket kundvärde dessa aktiviteter skapar i processen. Avslutningsvis förklaras de 

huvuddrag som karakteriserar en effektiv hantering av leverantörsfakturor för att få en 

teoretisk bakgrund till hur processen kan effektiviseras. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs den metod som använts för att genomföra studien. Kapitlet 

inleds med att förklara de metodval som ligger till grund för denna utvärderingsstudie 

och vilken undersökningsdesign som använts. Vidare beskrivs det hur författarna av 

denna studie har gått tillväga för att besvara den uppsatta frågeställningen. Kapitlet 

avslutas med en diskussion rörande studiens kvalitetsmått och vanligt förekommande 

kritiker mot den valda metoden, 

3.1 Metodval 

För att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå dess syfte har det valts att 

genomföra en utvärderingsstudie på Södra där en kartläggning över hanteringen av 

leverantörsfakturor ägt rum. Lundahl och Skärvad (2011) beskriver hur det primära 

syftet med ett utredningsarbete är att kartlägga en situation eller ett fenomen och hur en 

utredning sedan kan användas som ett instrument för förändring. För att genomföra 

utvärderingen har en kartläggning av processen gjorts för att få en förståelse för hur 

Södra hanterar sina leverantörsfakturor i förhållande till de interna kontroller företaget 

har. Denna kartläggning har sedan varit grunden för att kunna analysera vilka aktiviteter 

som inte är värdeskapande och hur processen kan göras mer effektiv. 

 

3.2 Fallstudien som undersökningsdesign 

En fallstudie är en undersökning som omfattar ett enskilt eller fåtal fall som studeras på 

ett detaljerat plan i flera dimensioner. Detta är en undersökningsdesign som lämpar sig 

för att förstå en företeelse på djupet och i sin kontext (Lundahl och Skärvad, 2011). 

Enligt Merriam (2011) kan fallstudier göras utifrån olika metodologiska angreppssätt. 

Den vanligaste skillnaden man som fallstudieforskare gör är att skilja mellan 

experimentella och icke-experimentella metoder. Det sistnämna angreppssättet benämns 

ofta som en deskriptiv forskningsansats vilket karaktäriseras av att beskriva och förklara 

olika företeelser. Eftersom denna studie fokuserade på att förstå processen inom 

hanteringen av leverantörsfakturor på Södra har en deskriptiv forskningsansats använts 

som undersökningsdesign. Detta gav förutsättningen för att studera ett enskilt fallföretag 

på djupet och få en detaljerad beskrivning om processens olika skeenden. Yin (2006) 

beskriver att fallstudier föredras när frågor om “hur” eller “varför” ställs. Då denna 

uppsats ämnar besvara en frågeställning som kräver en kartläggning över hur processen 
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ser ut i dagsläget samt hur denna kan effektiviseras med hänsyn till de 

kontrollaktiviteter som finns är det därför lämpligt att använda en fallstudie med en 

deskriptiv ansats som forskningsdesign. 

 

3.3 Val av fallföretag 

Eftersom idén till denna uppsats uppkom i samband med ett besök på Södra har studien 

sin utgångspunkt i en befintlig problematik som det aktuella företaget har avseende en 

ineffektiv hantering av leverantörsfakturor. En grund för en fallstudie är enligt Yin 

(2006) när ett representativt fall ska studeras. Den resurskrävande hantering av 

leverantörsfakturor Södra har i dagsläget och behovet av att effektivisera denna process 

med utgångspunkt från de kontrollaktiviteter som flödet är uppbyggt runt är en 

problematik som även kan härledas till andra företag. Författarna av denna studie anser 

därför att Södra utgör ett typiskt fall som lämpar sig för en utvärderingsstudie av detta 

fenomen. 

 

3.4 Studiens genomförande 

En kvalitativ metodansats skapar möjligheten för forskaren att sätta sig in i den 

undersöktes situation och betrakta den företeelse som studeras inifrån (Jacobsen, 2002). 

För att kunna utvärdera processen ur användarnas ögon och identifiera sådant som inte 

är värdeskapande har därför kvalitativa intervjuer genomförts med personer som arbetar 

inom hanteringen av leverantörsfakturor på Södra. I ett flertal av de intervjuer som 

gjorts erbjöds författarna möjligheten att observera de intervjuade personerna när de 

utförde några av de aktiviteter som under intervjun diskuterats. Detta har bidragit med 

en ökad förståelse för den process som studerats. Innan intervjuerna ägde rum 

tillhandahölls ett flödesschema som användes för att skapa en grundförståelse för 

processen. Flödesschemat har Södra själva konstruerat och denna användes som en 

grund för att kunna ställa frågor om var de olika personerna som intervjuats arbetar i 

processen. 

 

3.4.1 Val av intervjuteknik 

Valet föll på intervjuer som primär metod för insamling av empiriskt material. En av 

fördelarna med intervjuer i samband med fallstudier är att de är målinriktade och kan 
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fokusera direkt på studiens frågeställning (Yin, 2006). Jacobsen (2002) beskriver olika 

grader av struktur på intervjuer där skalan går från helt slutna till helt öppna intervjuer. 

En helt öppen intervju kännetecknas av att det helt saknas en intervjuguide och fast 

ordningsföljd på frågorna. Helt slutna intervjuer kännetecknas med frågor där det finns 

fasta svarsalternativ i en fast ordningsföljd. Eftersom studien utgår från att utvärdera en 

process vars utformning på förhand var okänd ansågs det lämpligt att hålla relativt 

öppna intervjuer där det fanns möjlighet att ställa följdfrågor samt be intervjupersonerna 

att utveckla sina svar. En av fördelarna med kvalitativa intervjuer är att det i takt med att 

intervjuerna fortlöper skapas det en större förståelse för fenomenet som studeras (Holme 

& Solvang, 2012). Detta gjorde det möjligt för författarna att utforma frågor som 

passade ändamålet efterhand som kunskapen inom området ökade. 

 

3.4.2 Val av intervjupersoner 

Sammanlagt har sju stycken intervjuer genomförts med individer som arbetar inom 

olika delar av processen för hantering av leverantörsfakturor. Urvalet har skett i samråd 

med chefen för leverantörscenter som är ansvarig för den avdelning som hanterar 

leverantörsfakturor på Södra. Detta har resulterat i ett urval bestående av individer från 

samtliga delar av flödet. Bryman & Bell (2005) beskriver detta som snöbollsurval där 

urvalsmetoden utgår från att först skapa en stark och nära relation till en eller flera 

individer för att senare få hjälp av denna eller dessa för att finna fler relevanta 

informanter till studien. De personer som har  

intervjuats i denna studie är:  

 

1.   Per Hallgren, Chef för Servicecenter samt attestant 

2.   Elina Claeson Andrén, Chef för Leverantörscenter 

3.   Emma Andersson, Huvudansvarig Ekonomiassistent för Södra Cell Mönsterås 

4.   Emil Johannesen, Huvudansvarig Ekonomiassistent för Södra Cell Värö 

5.   Annika Green, Ekonomiassistent  

6.   Erik Karlsson, Redovisningsekonom 

7.   Anonym, Ekonomiassistent 

Författarna anser att det med dessa sju intervjuer har gått att samla in tillräckligt 

empiriskt material för att kartlägga processen på en detaljerad nivå. Efter de första 
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intervjuerna kunde författarna skapa sig en bild av hur processen ser ut. Den första 

intervjun hölls med Elina som är chef för leverantörscenter och har huvudansvaret för 

den process som studerats. Elina bidrog med att ge författarna av denna studie en 

övergripande bild av hur processen är uppbyggd. I de resterande sex intervjuer som 

hölls bekräftades den bild som tidigare beskrivits av Elina. Utöver kartläggningen fick 

författarna av studien en överensstämmande bild av problemen i flödet från merparten 

av intervjupersonerna, vilket låg till grund för att identifiera de icke-värdeskapande 

aktiviteter som finns i processen. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet hade 

fler intervjuer kunnat genomföras för att få en tyngd i de flaskhalsar som har 

identifierats. Dock har samtliga personer som arbetar med hanteringen av 

leverantörsfakturor på Södra intervjuats vilket författarna av denna studie anser vara en 

tillräcklig empirisk grund för att kunna angripa processens brister. 

 

3.4.3 Organisationsdokument 

Dokument kan vara lämpligt att använda när det ska utredas hur andra har tolkat en 

specifik situation eller händelse (Jacobsen, 2002). Författarna av denna studie har fått 

tillgång till ett organisationsdokument i form av ett flödesschema som i en övergripande 

bild beskriver hur företaget arbetar med leverantörsfakturor. Dokument är en stabil form 

av datakälla som ofta är ett komplement till de resterande källor som hämtats in. 

Kombinationen av de olika informationskällorna kan skapa ett starkare empiriskt 

underlag (Yin, 2007). Dessa organisationsdokument har därför nyttjats då de är 

relevanta för studien samtidigt som de är lämpliga komplement till den primära data 

som samlats in via intervjuer. 

 

3.4.4 Datainsamling 

Samtliga intervjuer har dokumenterats med en diktafon för att i ett senare skede kunna 

analyseras. En diktafon tillåter enligt Jacobsen (2002) intervjuaren att föra ett mer 

naturligt samtal med intervjuobjektet då samtalet spelas in och på så sätt blir tillgängligt 

att lyssna på vid ett senare tillfälle. Fokus kan då läggas på samtalet i sig istället för att 

anteckna det som återges. För att komma ihåg hur intervjun fortlöpte har dock stödord 

antecknats i samband med intervjuerna. 
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I samband med intervjuerna har det skett en form av analys under samtalets gång. Under 

intervjun har svaren från intervjuobjektet tolkats och analyserats för att ge möjligheten 

att ställa följdfrågor och få förtydligande svar. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 

denna sortens analys som att intervjuaren tolkar det som sägs under samtalet tills dess 

att det bara finns en tolkning kvar. Om det finns flera tolkningar av det insamlade 

intervjumaterialet kan konsekvensen bli olika och motsägelsefulla uppfattningar om de 

teman som berörs. 

 

3.4.5 Analys av den insamlade datan 

Att genomföra allt analysarbete av det insamlade empiriska materialet under pågående 

intervju eller i direkt samband med dem är enligt Trost (2010) inget att rekommendera. 

För att kunna analysera de intervjuer som genomförts på ett rimligt sätt krävs det enligt 

Trost att forskaren distanserar sig till intervjuerna. Författarna har gjort detta genom att 

spela in intervjuerna vilket gjort det möjligt att lyssna på dem i efterhand. 

 

När författarna analyserade intervjuerna har utgångspunkten varit Ahrne & Svenssons 

(2015) tre grundläggande arbetssätt som utgör kan utgöra en analys av kvalitativt 

material. Dessa tre steg består i att sortera, reducera och argumentera. Det första steget 

är att således sortera den stora mängd data som inledningsvis är oöverskådlig (Ahrne & 

Svenssons, 2015). Detta gjordes genom att finna olika mönster och teman i den 

insamlade datan vilket ledde till att författarna kunde identifiera centrala begrepp som 

återkom under intervjuerna. Genom att finna teman i den data som samlats in kan 

analysen rationaliseras i mån av att ställa samman och se rimligheten mellan olika 

begrepp och fenomen (Fejes & Thornberg, 2015). Författarna har därför använt sig av 

denna analysteknik genom att noggrant fokusera på de centrala begrepp som tagits upp 

och fokuserat på att notera återkommande teman för att se vilket mönster dessa bildar. 

Denna teknik har använts för att få en bättre överblick över den data som samlats in 

under intervjuerna. De mönster författarna kunde identifiera relaterade till att merparten 

av de som intervjuades beskrev processen på ett likartat sätt och pekade på samma 

problemområden inom flödet. De mönster som framkom gällande problemområden 

sammanfattas i empirin. 
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Nästkommande uppgift består i att reducera datan vilket görs då det i kvalitativa studier 

inte går att presentera allt insamlat material (Ahrne & Svenssons, 2015). Eftersom 

hanteringen av leverantörsfakturor är en stor process valde därför författarna att beskära 

och presentera materialet det på en detaljnivå som ansågs vara lämplig för att en extern 

läsare ska kunna få en överskådlig bild av processen.  Det sista steget i analys av 

datainsamling består av att argumentera utifrån den teori som har presenterats med hjälp 

av empirin (Ahrne & Svenssons, 2015). För att studien skulle mynna ut i ett 

självständigt bidrag har författarna av denna studie analyserat empirin utifrån teori 

hämtad från annan forskning som bedrivits på det studerade området.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Trost (2010) understryker vikten av att mycket noggrant granska de etiska aspekter som 

bör beaktas innan intervjuer äger rum. Författaren argumenterar för att personer som 

intervjuas har rätt till sin egen integritet samt sin egen värdighet och det är viktigt som 

forskare och intervjuare att ta detta i beaktande. Innan intervjuerna inletts har författarna 

därför vid önskemål skickat ut intervjuguiden till intervjuobjekten via mail för att 

intervjuobjekten ska känna en trygghet inför intervjusituationen och de frågor som ska 

besvaras. Samtidigt har samtliga intervjuobjekt erbjudits att vara anonyma för att stärka 

den intervjuades konfidentialitet. Innan intervjun påbörjats har intervjupersonerna fått 

påpeka om det är någon fråga som känns osammanhängande eller svår att svara på 

vilket föranlett att frågorna antingen strukits eller omformulerats. Innan inspelningen 

påbörjades har intervjuarna först presenterat sig själva, beskrivit vad syftet med studien 

är samt förklarat hur informationen som framkommer kommer att användas. Jacobsen 

(2002) beskriver hur liknande etiska överväganden kan bidra till att skapa en känsla av 

öppenhet i intervjusituationen. 

 

Denna studie grundar sig från början i ett uppdrag som erhölls av Södra. Uppdraget gick 

ut på att författarna skulle utvärdera företagets elektroniska fakturasystem då detta stod i 

begrepp att bytas ut. Eftersom författarna behövde identifiera ett forskningsproblem 

gällande den problematik Södra stod inför som var tillämpbart på fler företag än enbart 

Södra var det nödvändigt att finna en balansgång mellan uppdraget och 

forskningsbidraget. Författarna har inte kommit fram till ett resultat som endast är till 

för att tillfredsställa Södra utan studien har istället för att fokusera på det specifika 
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fakturasystemet istället riktat sin fokus mot hur processen för leverantörsfakturor kan 

effektiviseras med hänsyn till kontrollaktiviteter. Detta betraktas av författarna vara ett 

bidrag som fler företag kan ha nytta av. 

 

3.6 Kvalitetsmått 

Då en forskningsdesign antas företräda en logisk kedja av uppsatta påståenden krävs det 

logiska antaganden om det redovisade forskningsfenomenet uppfyller vissa 

kvalitetskrav (Yin, 2007). Svenning (2003) hävdar att kvalitén i de studier där intervjuer 

används som primär datainsamlingsmetod grundar sig i hur väl genomförda dessa är. Då 

denna studie delvis är uppbyggd på individers uppfattningar om vad som inte anses vara 

effektivt i processen kring hanteringen av leverantörsfakturor kan det finnas en 

problematik liknande den Svenning (2003) beskriver med att tolka individers 

uppfattningar och påståenden till mätbar fakta. Bryman och Bell (2005) backar upp 

denna problematik då de anser att det kan vara svårt att mäta kvalitativa studier då den 

är uppbyggd på tolkningar och förståelse. Mot bakgrund av tidigare resonemang 

föreslår Lincoln & Guba (1989) två kvalitativa mått som är anpassade för den 

kvalitativa forskningen i form av trovärdighet och äkthet. För att säkerställa och stärka 

kvalitén i det insamlade material har studien därför använt sig av och utgått från dessa 

kvalitativa mått. 

 

3.6.1 Trovärdighet 

För att en studie ska uppvisa trovärdighet finns fyra delkriterier som behöver tas i 

beaktande; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt att kunna styrka och 

konfirmera. Tillförlitligskriteriet uppnås genom att påvisa acceptans ur externa läsares 

ögon. För att uppnå detta kriterium och för att påvisa att studien har genomförts på rätt 

sätt krävs det därför att forskare utför studien utifrån de regler som finns samtidigt som 

resultatet av studien redovisas till de berörda parterna (Bryman & Bell, 2005). 

Författarna av denna studie har tagit detta kriterium i beaktande då studiens resultat 

kommer att presenteras för den projektgrupp på Södra som har i uppgift att konstruera 

det nya fakturasystem som ska bidra till att effektivisera hanteringen. 

 

Att en studie uppnår överförbarhet syftar Bryman och Bell (2005) på att den nya 

kunskap som påvisats kan överföras till andra organisationer och miljöer. Även om 



 

 33 

denna studie har syftet att utvärdera ett specifikt fallföretags process avseende 

leverantörsfakturahantering och hur denna kan effektiviseras med hänsyn till de 

kontrollaktiviteter som finns har författarna kontinuerligt strävat mot att resultatet ska 

kunna appliceras på andra organisationer. Detta har bland annat gjorts genom att 

undvika att göra en studie som liknar ett konsultuppdrag för att istället belysa ett 

problem som kan tillämpas på fler organisationer än Södra. 

 

För att påvisa att studien uppnår pålitlighet har författarna av denna studie, handledaren 

samt andra externa läsare före inlämning granskat studiens innehåll kritiskt med syftet 

att säkerställa att en fullständig redogörelse av studiens kvalité genomförts. I denna 

granskning har även syftet varit att styrka och konfirmera att inga personliga 

värderingar har styrt studien mot en viss riktning. Detta kriterium har ansetts vara av 

stor betydelse för författarna av denna studie att påvisa då en av författarna arbetar på 

Södra och externa parter kan ifrågasätta denna författares motiv. 

 

3.6.2 Äkthet 

För att en studie ska uppfylla kriteriet äkthet behöver studien ge en rättvisande bild mot 

det som har studerats. Bryman och Bell (2006) nämner att undersökningen måste ge en 

rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som har anammats under studien. Det 

räcker inte att endast intervjua en chef som har en översyn över sina anställdas arbete 

utan det krävs att olika individers åsikter får höras vid studium av ett visst fenomen. 

Denna studie har intervjuat både chefer och anställda på avdelningen som hanterar 

leverantörsfakturor för att få en rättvis och omfattande bild av hanteringen och dess 

process. Vidare vill författarna av denna studie att resultatet skall bidra med en positiv 

effekt hos Södra i avseendet att samtliga personer som arbetar med hanteringen av 

leverantörsfakturor ska få en bättre förståelse för hela processen. 

 

3.7 Metodkritik 

En vanlig kritik mot fallstudien är att det kan vara svårt att på ett vetenskapligt sätt 

generalisera fallstudiens resultat. Problematiken kring att generalisera fallstudiens 

resultat på andra organisationer kan vara svårt då forskningsproblemet endast studeras i 

en unik miljö. Målet med en fallstudie är att utveckla och generalisera teorier, inte bara 

att beskriva frekvenser av fallet (Yin, 2006). Författarna av denna studie har haft denna 
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problematik i åtanke men motiverar valet av ett enskilt fall till att studien hade blivit 

alltför tids- och resurskrävande om valet fallit på en flerfallsstudie. Det hade varit svårt 

att genomföra en kartläggning och utvärdering av flera företags processer gällande 

hantering av leverantörsfakturor för att besvara studiens frågeställning då detta skulle 

tagit mer tid än den som fanns tillgänglig att utföra studien. Genom att göra en djupare 

studie på ett enskilt fall kan processen kartläggas detaljerat och belysa hur denna kan 

effektiviseras med hänsyn till de kontrollaktiviteter som det specifika fallföretaget har 

inom detta flöde.  

3.8 Källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till de källor som används i 

forskningsrapporter. Studien tittat på fyra stycken krav som enligt Thurén (2013) bör 

beaktas: 

 

•   Äkthet - Källan ska vara det den utger sig för att vara. 

•   Tidssamband - Desto längre tid som har förflutit mellan det som beskrivs och 

beskrivningen, desto större blir anledningen till att ifrågasätta källan. 

•   Oberoende - Källan ska inte vara en avskrift av en annan källa utan ska stå för 

sig själv. 

•   Tendensfrihet - Det ska inte finnas en anledning att ifrågasätta att källan ger en 

falsk bild av verkligheten på grund av författarens egenintresse. 

 

3.8.1 Primärdata 

Det går att ifrågasätta oberoendet när det gäller att tolka resultatet från de intervjuer 

som genomförts då en utav författarna har en personlig relation till intervjuobjekten 

eftersom personen i fråga arbetar på det aktuella fallföretaget. Yin (2006) nämner 

begreppet reflexivitet vilket innebär att respondenten ger intervjuaren den information 

denne tror att forskaren vill ha. Författarna har tagit detta problem i beaktande och löst 

det genom att låta de andra två författarna som inte arbetar på Södra vara de personer 

som ställt merparten av frågor under de intervjuer som genomförts. Således har även 

tendensfriheten tagits i beaktande. Vid intervjuer finns alltid en risk att den som 

intervjuas förvränger eller är selektiv i den information som återges (Yin, 2006). Genom 

att utföra ett flertal intervjuer finner författarna till denna studie ingen anledning att 

ifrågasätta äktheten i det som återgetts då det som återgetts i dessa intervjuer bekräftats 
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från flera olika parter. Samtliga intervjuer har dokumenterats med en diktafon vilket har 

möjliggjort att kunna lyssna på intervjuerna i efterhand. Genom att spela in intervjuerna 

har risken minimerats att felaktigt tolka eller förbise viktig information på grund av den 

tid som det förflutit mellan insamlandet och analysen av materialet. Tidssambandet vid 

insamlingen av primärdata har således tagits i beaktande. 

 

3.8.2 Sekundärdata 

När sekundärdata används är det viktigt att vara källkritisk. Källorna kan vara vinklade, 

ofullständiga eller innehålla tveksamma urval (Lundahl och Skärvad, 2011). Den 

litteratur och de vetenskapliga artiklar som använts i denna studie är skriven av erkända 

forskare och där artiklarna är publicerade i akademiska sammanhang. Författarna finner 

därför ingen anledning att ifrågasätta äktheten i nämnda källor utan anser denna vara 

tillfredställande. Det organisationsdokument som erhölls av Södra behövde granskas 

innan ett beslut togs om dessa var användbara eller inte för denna studie. Södra har 

själva konstruerat flödesscheman relaterade till arbetsprocessen gällande hanteringen av 

fakturor vilket företaget delvis använder för att utbilda ny personal. Det flödesschema 

som erhållits anses därför uppnå kravet på oberoende och äkthet just på grund av att de 

är egenkonstruerade av fallföretaget. 
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4. Empiri 
Detta kapitel sammanställer det material som samlats in för att kunna genomföra 

analysen i studien. Resultatet från de intervjuer som genomförts presenteras i form av 

en kartläggning som beskriver hur processen för hanteringen av leverantörsfakturor på 

Södra är uppbyggd och vilka kontrollaktiviteter som finns i flödet. 

 

4.1 Södra Skogsägarna Ekonomiska Förening 

Södra Skogsägarna är en ekonomisk förening som ägs av skogsägare i södra Sverige. 

Medlemmarna i föreningen äger sammanlagt 36 000 skogsgårdar vilket motsvarar mer 

än hälften av den privatägda skogen i södra Sverige. År 2015 omsatte Södra över 18 

miljarder SEK och hade 3 599 anställda. Södra Skogsägarna ekonomisk förening är 

moderbolaget i koncernen och denna är indelad i tre olika verksamhetsområden som 

består av virkesråvaror, pappersmassa samt trävaror och interiörprodukter. Varje 

verksamhetsområde består i sin tur av olika bolag som har olika funktioner inom 

respektive affärsområde. Södra Wood producerar bygg- och interiörprodukter vid de 

egna sågverken och hyvlerierna, Södra Cell producerar pappersmassa på sina tre 

massabruk och Södra Skog ansvarar för att köpa in skog från medlemmarna (Södra 

Skogsägarna Ekonomisk Förening, Årsredovisning, 2015).  

 

4.2 Organisationsstruktur 

Kärnan i koncernstrukturen är moderbolaget Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening. 

Under den ekonomiska föreningen finns de bolag som representerar de tre olika 

verksamhetsområden som koncernen är uppbyggd på. Bland dessa 13 olika bolag 

återfinns: Trivselhus AB, Södra Cell AB, Södra Medlemsel AB, Södra Försäkring A 

och Södra Vind AB. Södra befinner sig för tillfället i en konsolideringsfas där företaget 

ämnar fusionera in samtliga bolag förutom Trivselhus AB i koncernen för att skapa en 

juridisk enhet och ”ett Södra”. Företaget driver för tillfället en strategi där syftet är att få 

en mer centralt styrd organisation.  
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4.3 Leverantörscenter 

Leverantörscenter är en avdelning på Södras huvudkontor i Växjö vars huvuduppgift är 

att hantera samtliga leverantörsfakturor för alla de bolag som ingår i skogskoncernen. 

Leverantörscenter som hanterar alla leverantörsfakturor är en av tre avdelningar som 

ligger under huvudavdelningen Servicecenter. Servicecenter är en central ekonomisk 

stödfunktion till koncernen som i sin tur består av leverantörscenter, kundcenter och 

redovisningscenter. Syftet med Servicecenter är att hantera och betala 

leverantörsfakturor, skicka ut kundfakturor och se till att dessa betalas samt att sköta 

koncernens bokföring. Tidigare hade koncernen inte en central stödfunktion som skötte 

detta ekonomiskt administrativa arbete för alla bolagen i koncernen utan varje enskilt 

bolag hade då en egen ekonomiavdelning som hanterade dessa uppgifter. I en intervju 

med Per Hallgren, chef för Servicecenter, berättar han att servicecenter är resultatet av 

det konsolideringsarbete som sker inom Södra. Den fusion av bolagen som äger rum 

2016 är följden av flera års planeringsarbete och uppkomsten av servicecenter är ett 

resultat av den strategiska planeringen. Elina Claeson Andrén berättar att fördelen med 

att ha en centralt styrd stödfunktion som servicecenter är att kunna hantera koncernens 

samtliga fakturor på ett och samma ställe då koncernen behöver hantera stora volymer 

fakturor. Detta i sig beskrivs resultera i tids och kostnadsbesparingar. 

 

4.4 Kravet på leverantörscenter 

Elina Claeson Andrén, chef för leverantörscenter, berättar i intervjun att hennes uppdrag 

går ut på att säkerställa att hanteringen av leverantörsfakturor uppnår en hög kvalitet 

och bedrivs på ett effektivt sätt med syftet att hålla kostnaderna på avdelningen så låga 

som möjligt. Att processen ska uppnå hög kvalitet handlar om att säkerställa att 

samtliga leverantörsfakturor kan betalas i tid innan dessa förfaller vilket också beskrivs 

som det huvudsakliga målet med processen. Hög kvalitet avseende denna process 

karaktäriserar också att det kontrolleras och säkerställs att företaget betalar korrekt 

belopp. En låg kvalitet karaktäriseras av att leverantörsfakturor inte betalas i tid vilket 

riskerar dra ner Södras rykte som helhet då risken finns att bli klassad som ett företag 

som “aldrig betalar sina fakturor i tid” samtidigt som företaget skulle få ökade kostnader 

i form av påminnelseavgifter.  
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“Mitt uppdrag som chef på leverantörscenter är att utveckla processerna avseende 

kvalitet och effektivitet med syftet att nå det uppsatta målet till så låg kostnad som 

möjligt.” 

- Elina Claeson Andrén 

På leverantörscenter finns sju heltidsanställda som arbetar med olika arbetsuppgifter 

gällande hanteringen av leverantörsfakturor. Elina berättar att hon i samråd med de 

anställda på leverantörscenter och sin chef Per Hallgren relativt ofta har möten där 

frågor tas upp som behandlar hur det dagliga hanteringsarbetet kan göras mer effektivt. 

Utvecklingen av leverantörscenter och processen i sig sker på en kontinuerlig basis för 

att upptäcka möjligheter som kan förbättra flödet som helhet. 

 

4.5 Fakturasystemet 

Contempus är namnet på det fakturasystem som Södra i dagsläget använder vid 

hanteringen av leverantörsfakturor. Detta system är ett fristående fakturasystem men är 

delvis sammankopplat med företagets affärssystem. Systemet infördes i början av 2000-

talet och då såg hanteringen av leverantörsfakturor annorlunda ut på företaget. Det var 

en decentraliserad organisationsstruktur samtidigt som mängden leverantörsfakturor vid 

denna tidpunkt var betydligt mindre i jämförelse hur det ser ut idag. I det första mötet 

med Södra fick författarna av denna studie reda på att företaget ämnar byta ut 

Contempus vid årsskiftet 2016/2017. Det framkommer att det är svårt att uppdatera och 

automatisera vissa aktiviteter i Contempus på grund av systemets ålder. För att kunna 

effektivisera vissa aktiviteter i hanteringen av leverantörsfakturor krävs det att Södra 

implementerar ett fakturasystem som är anpassad efter den senaste 

informationstekniken. Detta tillåter inte Contempus vilket föranlett att företaget beslutat 

att hela systemet måste bytas ut. 

Elina är projektledare för den projektgrupp som ansvarar för implementeringen av 

Södras nya fakturasystem. Ett av problemen med Contempus som Elina belyser är att 

fakturasystemet inte är väl integrerat med företagets affärssystem, något som anses vara 

nödvändigt för att på ett effektivt sätt ska kunna skicka olika rapporter mellan systemen. 

Det framgår även att Södra under 2017 ska byta ut hela företagets affärssystem och 

kravet som då ställs på det nya fakturasystemet är att det ska vara väl integrerat med det 
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nya affärssystemet. Vidare berättar Elina i intervjun att projektgruppen kontaktat en 

leverantör som ska konstruera det nya fakturasystemet åt Södra, men att de inte har 

kommit överens än om hur systemet ska se ut. 

 

4.6 Processens interna kontrollaktiviteter 

I intervjun med Per Hallgren förklarar han att Södra tidigare haft problem med att betala 

bluffakturor av misstag samtidigt som de även tidigare betalat många 

leverantörsfakturor felaktigt. Annika Green, ekonomiassistent, förklarar den 

problematik som uppstår när en faktura betalas fel. När en felbetalning skett måste 

Södra be leverantören om en kreditfaktura för att den felbetalda fakturan och dess 

belopp ska kunna betalas tillbaka till Södra. När detta är gjort kan företaget få en ny 

faktura där de kan betala rätt belopp. Denna process måste ske för att bokföringen för 

båda företagen ska bli korrekt. En annan ekonomiassistent som intervjuades bekräftade 

att felbetalningar innebär mycket merarbete. Betalas fakturan fel blir kostnaden för att 

hantera denna faktura väldigt hög. För att förhindra detta problem med felbetalningar 

har ledningen på Servicecenter tagit ett beslut om att hanteringsprocessen ska vara 

uppbyggd på ett antal kontrollaktiviteter som säkerställer att varje leverantörsfaktura 

betalas på rätt sätt. I de olika kontrollaktiviteter som processen är uppbyggd på är dessa 

arbetsuppgifter fördelade på olika personer. Elina förklarar att de olika 

kontrollaktiviteterna finns till för att upprätthålla en hög kvalité på hanteringen och att 

det är nödvändigt att ha flera olika personer som kontrollerar varje leverantörsfaktura 

för att uppnå denna säkerhet. Att processen är uppbyggd på dessa kontrollaktiviteter 

med olika personer som granskar leverantörsfakturan, minskar detta även risken för att 

bluffakturor ska kunna passera i flödet och felaktigt betalas.  

 

En annan kontrollaktivitet som Södra ställt upp är att ingen person ensam ska kunna 

köpa något i för Södras räkning. För att en leverantörsfaktura ska kunna betalas måste 

det finnas en person som godkänner fakturan och en person som attesterar fakturan. 

Godkännande och attest-rutiner är någonting som beskrivs genomsyra hela 

verksamheten och vara grundpelaren i Södras interna kontrollsystem vid inköp.  
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4.7 Processbeskrivning för hanteringen av leverantörsfakturor 

 

Figur 4.1. Visar det flödesschema som erhållits från Södra som beskriver hanteringen 

av leverantörsfakturor. Hanteringen startar i steg 7 respektive 11 när fakturan anländer 

och sträcker sig till och med steg 21 då efterkontrollen avslutas. 

 

Processen för hantering av leverantörsfakturor målas upp enligt det flödesschema som 

återges i Figur 4.1. Detta schema är konstruerat av Södra och beskriver de delprocesser 

som ingår i hanteringen av leverantörsfakturor där varje delprocess i sin tur består av 

olika aktiviteter och arbetsuppgifter. Processen startar med ankomsten av en faktura i 

form av en pappersfaktura eller elektronisk faktura och avslutas när fakturan passerat 

efterkontrollen. Med utgångspunkt från det att fakturan anländer kommer samtliga 

delprocesser som leverantörsfakturan passerar beskrivas i mer ingående detalj i 

kommande avsnitt. 

 

4.7.1 Pappersfaktura anländer 

När pappersfakturor anländer till Södra är dessa redan öppnade och sorterade av posten. 

Fakturorna anländer varje vardagsmorgon mellan 8.30 och 9.00 och där har posten 

sorterat dessa  i fem olika högar. Dessa olika högar är uppdelade efter följande ordning: 

 

1. Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening 
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2. Södra Cell International 

3. Södra Cell Mönsterås 

4. Södra Cell Värö 

5. Södra Cell Mörrum 

6. Trivselhus AB 

 

Leverantörsfakturorna är sorterade i olika högar för att de senare ska hanteras i olika 

flöden i fakturasystemet. Södra har valt att inte ha ett och samma flöde för samtliga 

fakturor i koncernen utan har delat upp dessa i de ovan nämnda kategorierna på grund 

av att det anses enklare att hantera fakturorna när de är kategoriserade på respektive 

affärsområde och bolag. Den juridiska enheten Södra Cell AB består av Södra Cell 

Mönsterås, Södra Cell Värö och Södra Cell Mörrum. De olika Södra Cell-enheterna är 

de tre fabriker som producerar pappersmassa. I de intervjuer som genomförts har 

uttrycket “bruken” använts, vilket är det vanligaste förekommande gemensamma 

begrepp när de anställda på Södra diskuterar dessa tre pappersmassefabriker. Tidigare 

låg bruken under enskilda aktiebolag och dessa hade olika ordersystem vilket 

föranledde att de olika brukens leverantörsfakturor delades upp i olika flöden. Bruken 

har fortfarande olika ordersystem och hanteras därför fortfarande i olika flöden. De 

flesta leverantörsfakturor ställs mot Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening. En 

ekonomiassistent som intervjuats men som valt att vara anonym berättar att cirka 50 

procent av företagets inkomna fakturor är till ställda till dessa. 

 

4.7.2 Sortering av pappersfaktura 

Efter att leverantörsfakturorna har inkommit i olika högar sorteras samtliga 

pappersfakturor baserat på vad det är för typ av faktura. Bruken har två olika typer av 

leverantörsfakturor vilka är orderfakturor och “vilda” fakturor. De ekonomiassistenter 

som jobbar med sorteringen särskiljer de två olika typerna av fakturorna genom att se 

över om leverantörsfakturan har något ordernummer. Om fakturan har ett ordernummer 

bestående av sex siffror är det är en orderfaktura. Därför blir det första steget när 

brukens fakturor sorteras att sortera dessa efter “vilda”, alltså vanliga fakturor utan 

ordernummer, och orderfakturor. Gällande de resterande högarna av pappersfakturor, 

alltså leverantörsfakturor som är ställda till Södra Skogsägarna Ekonomiska Förening, 
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Trivselhus och Södra Cell International,  finns det endast “vilda fakturor”, alltså 

fakturor utan ordernummer. 

 

Efter att brukens fakturor har sorterats på order och vilda fakturor sorteras de även på 

om fakturan är en debetfaktura, kreditfaktura, en utländsk debetfaktura eller en utländsk 

kreditfaktura. Debetfakturan är en “vanlig” faktura som Södra ska betala och 

kreditfakturan är en faktura som innebär att Södra ska få tillbaka pengar av 

leverantören. Kreditfakturan har ofta inkommit på begäran av Södras 

ekonomiassistenter för att rätta till tidigare felbetalningar. Utländska debet- och 

kreditfakturor sorteras också var för sig då dessa hanteras på ett annorlunda sätt senare i 

flödet. Den grundläggande orsaken till att debet, kredit och utländska 

leverantörsfakturor sorteras på olika sätt är för att dessa bokförs på olika sätt.  

 

4.7.3 Skanning 

När leverantörsfakturorna är sorterade på de olika fakturaformer som beskrivits ovan 

skannas dessa in i systemet efter de sorterade högarna. De sorterade pappersfakturorna 

läggs var hög för sig på skannern varpå denna automatiskt skannar in 

leverantörsfakturorna en efter en i ett datorprogram som heter “Verify”. För varje 

faktura som skannas in skapas ett digitalt dokument för respektive faktura som läggs in i 

en lista i Verify. Annika Green, som arbetar med sortering och inskanning av 

leverantörsfakturor, berättar att företaget tidigare hade stora problem med skannern då 

denna ibland missade att skanna in vissa fakturor som låg i högen. Detta har medfört att 

det inkommit räntefakturor till Södra som företaget fått betala. På grund av de problem 

skannern förorsakat har ett extra arbetsmoment implementerats i skanningen. Det är 

numera ett krav att de anställda som skannar in fakturorna måste räkna antalet papper på 

varje inskannad faktura för att säkerställa att samtliga fakturor verkligen kommer in i 

systemet.  

 

När fakturan skannats in i Verify finns det en digital kopia av fakturan som hädanefter 

kan hanteras av systemet. Om fakturorna är felsorterade eller skannas in på fel sätt 

medför detta att fakturan blir felaktigt registrerad i systemet. Både Annika Green och en 

annan ekonomiassistent som arbetar med den manuella pappershanteringen säger att 
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fakturor dagligen skannas in på fel sätt. Hur Annika och hennes kollega hanterar dessa 

problem tas upp i följande avsnitt. 

 

4.7.4 Verifiering 

När samtliga fakturor skannats in baserade på hur de har sorterats inleds 

verifieringsarbetet. Alla digitala fakturor skickas till datorprogrammet Verify som Södra 

konstruerat själva. Verify har i uppgift att avläsa den inskannade fakturans information. 

När programmet har läst av informationen sitter en anställd och manuellt avläser den 

inskannade fakturan för att se om programmet avläst informationen korrekt. Elina 

Claeson Andrén berättar att detta är den första kontrollaktiviteten som sker i 

hanteringen av leverantörsfakturor för att säkerställa att informationen som finns på 

pappersfakturan stämmer överens med den information som avlästs i systemet. Annika 

Green berättar att olika leverantörsfakturor är uppställda på olika sätt. Vissa 

leverantörer har skrivit fakturan för hand och systemet har svårt för att läsa av denna 

informationen. På grund av leverantörsfakturorna ser olika ut kan Verify ha svårt för att 

läsa av korrekt information vilket föranleder till att dessa uppgifter behöver manuellt 

granskas innan de skickas in i Contempus. De olika informationskategorier som 

systemet läser av finnes i nedanstående tabell.  

 

1. Fakturanummer 

2. Fakturadatum 

3. Totalbelopp 

4. Momsbelopp 

5. Bankgiro 

6. Förfallodatum 

7. Femställig referenskod 

8. Ordernummer 

9.  Momsregistreringsnummer 
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10. Ankomstdatum 

11. OCR-Nummer 

12. Valuta 

 

För att identifiera vem som vid ett senare tillfälle ska tillhandahålla och godkänna 

leverantörsfakturan på Södra har företaget ett referenskodsystem. Annika Green berättar 

att detta referenssystem används när en faktura skickas mellan olika personer i systemet. 

Referenskoden består av fem bokstäver och alla personer som hanterar, godkänner eller 

attesterar fakturor har en personlig femställig referenskod. När leverantörsfakturan ska 

verifieras ögnar ekonomiassistenten igenom leverantörsfakturan och tittar på 

referenskoden för att identifiera vem i företaget som ska godkänna fakturan. Tidigare 

har det funnits en problematik kopplad till att leverantörer inte fyller i referenskoden på 

pappersfakturan vilket föranleder att ekonomiassistenten i dessa fall måste leta upp den 

person som kan tänkas godkänna fakturan och ibland måste kontakta leverantören. 

 

Om en faktura är felaktigt inskannad tas fakturan bort från Verify. Följaktligen behöver 

Annika eller någon annan ekonomiassistent manuellt leta upp den felinskannade 

pappersfakturan för att återigen skanna in fakturan på nytt. Annika belyser hur detta kan 

vara problematiskt i längden då det vissa dagar är många fakturor felaktigt inskannade 

vilket skapar onödigt arbete eftersom fakturorna måste letas upp och skannas in på nytt. 

 

När leverantörsfakturan är verifierad skickas denna vidare i systemet till förkontrollen, 

vilket är den första steget i Contempus. 

 

4.7.5 E-faktura anländer 

Parallellt med ankomsten av fysiska pappersfakturor inkommer även E-fakturor digitalt 

till Södra. Totalt inkommer i snitt cirka 800 leverantörsfakturor om dagen till hela 

koncernen och det är endast 36 procent av dessa som inkommer via E-fakturor. Södra 

har med hjälp av e-faktureringsleverantören Pagero konstruerat en webbaserad tjänst 

där Södras leverantörer kan använda tjänsten för att skicka en faktura. Tjänsten är 

uppbyggd på en färdigkonstruerad mall där samtliga informationskategorier (samma 
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kategorier som kontrolleras i verifieringen) måste fyllas i av leverantören innan fakturan 

kan skickas. Detta innebär att fakturor som inkommer via webtjänsten innehåller all den 

information som Södra behöver för att kunna hantera fakturan. Exempelvis måste den 

femställiga referenskoden Södra använder finnas på leverantörsfakturan för att den ska 

kunna skickas som en E-faktura. 

 

En generell uppfattning som framkom under intervjuerna är att E-fakturor föredras före 

pappersfakturor. Elektroniska fakturor är uppställda enligt en mall som Södra själva 

upprättat som är konstruerad för att vara kompatibel med Contempus. Elina menar att 

Contempus läser av E-fakturor på ett mer effektivt sätt jämfört med pappersfakturor då 

uppgifterna i denna fakturaform sällan behöver korrigeras. Detta medför att denna 

sortens faktura tar mindre tid att hantera. Majoriteten av de leverantörsfakturor som 

betalas fel består av pappersfakturor då dessa är mer komplexa att hantera.  

 

Elina berättar att Södra arbetar aktivt för att få företagets leverantörer att skicka E-

fakturor. Södra har börjat kartlägga sina leverantörer i en intern databas som kallas 

“Clickview” för att mäta hur stor andel E-fakturor i förhållande till pappersfakturor en 

specifik leverantör skickar. Många av Södras olika bolag har samma leverantörer. I 

Clickview har Södra sett att vissa leverantörer skickar pappersfakturor till ett bolag 

medan de skickar E-fakturor till ett annat. Med hjälp av denna information arbetar 

Södra med att kontakta och få leverantören i fråga att endast skicka E-fakturor till 

samtliga bolag. Detta görs genom att påpeka för leverantörerna att det i ett längre 

perspektiv är billigare att skicka E-fakturor i jämförelse med pappersfakturor.  

 

“Det är näst intill omöjligt att få samtliga leverantörer att skicka E-fakturor”  

Elina Claeson Andrén 

 

Södra har ett stort antal små leverantörer som endast skickar ett fåtal leverantörsfakturor 

varje år där majoriteten av dessa är pappersfakturor. Elina menar att det är svårt att få 

dessa leverantörer att skicka E-fakturor då hon upplever att de inte inser värdet i detta. 
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4.7.6 Förkontroll 

Förkontrollen är den första kontrollaktivitet som finns i Contempus. Här inkommer alla 

pappersfakturor som blivit verifierade samt alla E-fakturor. Södra har satt upp vissa 

krav i systemet som medför att det endast är vissa fakturor som stannar i förkontrollen. 

De parametrar som idag är uppsatta medför att följande fakturor stannar i förkontrollen: 

 

•   Alla orderfakturor 

•   Alla kreditfakturor 

•   Alla utländska fakturor 

•   Fakturor vars totalbelopp överskrider 1 000 000 kronor 

•   Fakturor som har felaktig referens 

•   Fakturor som inkommer av en okänd leverantör 

•   Fakturor från förutbestämda leverantörer stannar för att de historiskt sätt har 

skickat många felaktiga leverantörsfakturor 

•   Fakturor vars leverantörer har ändrat bankgiro 

 

De fakturor som stannar i förkontrollen kontrolleras av en ekonomiassistent enligt 

samma informationskategorier som används i verifieringen. Syftet med förkontrollen är 

att Contempus ska identifiera eventuella felaktigheter i en leverantörsfaktura. Annika 

Green arbetar dagligen i förkontrollen och exemplifierar att en leverantörsfaktura kan 

stanna i förkontrollen för att leverantören inte finns registrerad i leverantörsregistret. 

För att leverantörsfakturan ska kunna skickas vidare för godkännande måste 

leverantören först granskas och läggas till i leverantörsregistret. När leverantören väl 

blivit godkänd kan fakturan skickas vidare i flödet.  

 

Flera anställda finner det onödigt att orderfakturor stannar i förkontrollen då denna 

granskning även görs när fakturan matchas mot inköpsordern. Emil Johannessen menar 

att de orderfakturor som inkommer i pappersformat redan har granskats i verifieringen 

och han ifrågasätter därför varför dessa behöver stannas i förkontrollen för att granskas 

ytterligare en gång. På de E-fakturor som inkommer är informationen på fakturan nästan 

alltid korrekt och något inte stämmer visas detta när han sedan matchar fakturan.  

 

“Jag gör samma granskning av fakturan i förkontrollen som i matchningen vilket 

innebär att det blir mycket dubbelarbete.” - Emil Johannesen 
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Emil gör bedömningen att om verifieringen fungerat bättre och det säkerställs att 

fakturans information avläses korrekt bör orderfakturorna inte stanna i förkontrollen. 

Han ifrågasätter även varför samtliga orderfakturor stannar i förkontrollen när vilda 

fakturor inte alltid gör det. 

 

4.7.7 Matchning mot inköpsorder 

I många fall finns det en inköpsorder som grund för en faktura. En beställare har då 

skapat en inköpsorder som blivit godkänd samt attesterad innan den skickas till 

leverantör (denna process återges i steg 1-6 i Figur 4.1). När leverantören sedan skapar 

fakturan innehåller denna ett inköpsordernummer som kan matchas mot den 

ursprungliga inköpsordern. De fakturor som matchas mot en inköpsorder skickas vidare 

i flödet, antingen till efterkontrollen eller för betalning, då dessa redan är attesterade och 

godkända. Detta matchningsarbetet är enligt de anställda något som skulle kunna 

automatiseras i ännu större utsträckning.  

 

I de flesta fall stämmer orderfakturan överens med ordern vilket leder till att 

ekonomiassistenten manuellt godkänner matchningen. Det händer dock att 

orderfakturans och inköpsorderns totalbelopp skiljer sig men i majoritet av dessa fallen 

är differensen liten. Det kan röra sig om en pålagd fraktkostnad eller en mindre 

förändring i pris. Är differensen mellan inköpsordern och orderfakturan över 5 000 

kronor eller över 10 % av fakturans totalbelopp måste denna faktura godkännas och 

attesteras på nytt av de personer som tidigare har godkänt och attesterat inköpsordern. 

Om differensen är under de kriterier kan ekonomiassistenten godkänna fakturan varpå 

denna skickas vidare till eventuell efterkontroll eller betalning. Samtliga personer som 

arbetar i denna delprocess ansåg att det manuella matchningsarbetet skulle kunna 

automatiseras. Det konstateras att differensen sällan överskrider de kriterier som Södra 

satt upp och det enda arbete som ekonomiassistenterna då utför är att manuellt 

godkänna fakturan, vilket de anser vara onödigt arbete. Emil ger ett förslag där han 

menar att det skulle kunna sättas upp ett krav på att de orderfakturor och inköpsorders 

vars differens är mindre än två procent automatiskt ska matchas och skickas vidare utan 

manuell hantering. 
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4.7.8 Kontering 

När den vilda leverantörsfakturan passerat förkontrollen skickas ett mail via Contempus 

till personen som gjort beställningen fakturan avser. Mailet är en typ av notis som 

meddelar att den person som ska godkänna och kontera fakturan nu kan göra det i 

Contempus. Godkännande och kontering sker samtidigt men ledningen på Servicecenter 

har valt att särskilja dessa i olika delprocesser. Kontering innebär att de kontonummer 

som ska användas när fakturan bokförs nu ska registreras. Genom att klicka på en länk i 

mailet får beställaren upp fakturan i Contempus där denna person har som uppgift att 

kontera och godkänna fakturan i flödet. Konteringen måste fyllas i manuellt och det är 

inte alltid säkert att beställaren har kunskap om vilka konton som ska användas vid 

konteringen. Många av godkännarna jobbar ute på bruken eller sågverken och dessa har 

inte alltid tillräcklig kunskap för att veta vad som ska konteras. Detta kan bero på att 

personen i fråga sällan gör beställningar och därför inte är van vid hur processen går till 

eller saknar kunskap om den ekonomiska aspekten som konteringen innebär. De 

primära arbetsuppgifter en beställare har är inte alltid av ekonomisk karaktär. Ett 

önskemål som Elina antyder ska finnas i det nya faktura är en automatisk kontering, 

alltså att fakturasystemet känner igen vilka varor eller tjänster som har beställts och då 

automatiskt kan konteras. Detta skulle innebära att godkännaren endast behöver se över 

om kontot som fakturan ska bokas på stämmer överens med det som ska betalas. Elina 

anser att fakturasystemet bör kunna känna av vilken användare som ska godkänna 

fakturan och att då programmet ska kunna ge förslag på vilket kostnadsställe 

konteringen ska belasta.  

 

4.7.9 Godkänna 

När beställaren lagt in de kontonummer som fakturan ska belasta är nästa steg att 

godkänna fakturan. Beställaren går då igenom fakturan för att säkerställa att den är 

korrekt avseende det som beställts av leverantören. Om fakturan är korrekt godkänner 

beställaren fakturan i systemet och den går då vidare för attest. Om fakturan inte är 

korrekt nekar beställaren att godkänna fakturan och lägger in en kommentar varför den 

ej godkänns. Detta kan bero på att beställaren inte känner vid fakturan, att fel belopp 

fakturerats eller att något övrigt inte stämmer överens med det som har beställts. Om 

fakturan inte godkänns skickas den vidare i systemet till avvikelsehanteringen. 
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Godkännandet av en faktura är något som användarna av Contempus upplever som en 

av de största flaskhalsarna i fakturaflödet då de personer som ska godkänna fakturorna 

kan dröja med detta. Detta är en av de huvudsakliga orsakerna till att fakturorna inte 

hanteras i tid och således förfaller. Upplevelsen är att det ofta är personer som arbetar 

ute på bruken eller sågverken som dröjer med att godkänna fakturor. Ofta har dessa 

personer andra arbetsuppgifter som exkluderar datorer vilket innebär att de inte har lika 

mycket tid vid datorn som en tjänsteman på Södras huvudkontor har. Per beskriver 

tjänstemän som en anställd vars arbetsuppgifter till största delen bedrivs via en dator. 

Ett förslag på lösning på detta problem är enligt Elina att göra fakturasystemet 

tillgängligt via en smartphone applikation. Detta hade skapat en högre flexibilitet för de 

personer som godkänner fakturor då de kan befinna sig var som helst för att komma åt 

fakturan i systemet.   

 

4.7.10 Avvikelsehanteringen 

Avvikelsehanteringen är en delprocess i Contempus som fångar upp fakturor som det är 

något problem med. Om den person som ska godkänna eller attestera fakturan 

identifierar något felaktigt med fakturan, som exempelvis fel totalbelopp, fel moms, fel 

godkännare, fel valuta etcetera, skickas fakturan via Contempus tillbaka till 

ekonomiassistenterna. En godkännare eller attestant får aldrig själv ändra någonting i 

fakturan då detta skulle vara emot den godkännandepolicy företaget satt upp. 

Ekonomiassistenternas uppgift blir således att korrigera det fel som identifierats och 

skicka fakturan till godkännande på nytt. Om en faktura som skickats för godkännande 

tre dagar tidigare inte blivit godkänd kommer denna faktura automatiskt hamna i 

avvikelsen. Det enda som ekonomiassistenten då gör är att skicka en påminnelse till den 

som ska godkänna fakturan. Har en faktura hamnat i avvikelsen flera gånger för att den 

person som egentligen är ansvarig för att godkänna inte gör detta skickar 

ekonomiassistenten fakturan vidare till denna persons chef. 

 

Enligt de ekonomiassistenter som arbetar i avvikelsehanteringen finns det ett problem 

kopplat till att fakturorna hamnar i en lång och svårhanterad lista. En ekonomiassistent 

berättar att det vissa dagar ligger det hundratals leverantörsfakturor i avvikelsen där en 

stor del av dessa endast är påminnelser som ska skickas igen till godkännaren. Ibland 

kan en specifik person ha många fakturor som ska ska godkänna och med den lista som 
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finns i avvikelsehantering idag går det enbart att skicka en påminnelse på en faktura i 

taget. Idag går det inte att skicka en påminnelse för en enskild användares samtliga 

fakturor som denne behöver behandla men hade denna funktion existerat tros 

avvikelsehanteringen kunnat effektiviseras.  

 

4.7.11 Attest 

När fakturan godkänts av beställaren skickar Contempus ett mail till den som ska 

attestera fakturan. Detta kan vara beställarens chef eller någon annan person med 

attesträttighet för den specifika beställningen. Attestpersonen klickar på en länk i mailet 

och får upp fakturan i systemet där attest kan ske direkt. Fakturans innehåll och 

konteringen granskas av attestpersonen för att säkerställa att allting ser korrekt ut. 

Attestanten ser samtidigt över om det som har beställts och vad som ska betalas ur ett 

affärsmässigt perspektiv. Per Hallgren arbetar mycket med attest och beskriver hur detta 

moment handlar om att titta om företaget verkligen behöver detta för verksamheten. Om 

inga avvikelser noteras attesteras fakturan och den går vidare till nästa steg i flödet. Om 

något inte är korrekt nekas fakturans attest och hamnar i avvikelsehanteringen där 

orsaken till varför den nekats kommenteras. Per uttrycker att den vanligaste anledningen 

till att en faktura inte går igenom attesten är att en felaktig kontering lagts in. 

 

4.7.12 Attestreglemente 

Det finns ett reglemente som styr vem som får attestera den aktuella fakturan baserat på 

position och verksamhetsområde. Normalt sett är attestanten beställarens chef men om 

denna person inte finns tillgänglig styr reglementet vem som ska attestera fakturan 

istället.  

 

4.7.13 Efterkontroll 

Efterkontrollen är det sista steget i hanteringen av leverantörsfakturor på Södra innan 

fakturan definitivbokförs i deras ekonomisystem. I efterkontrollen sker liknande 

arbetsuppgifter som i förkontrollen där fakturan granskas ytterligare en gång för att 

säkerställa att den innehåller korrekta uppgifter. Den primära uppgiften i efterkontrollen 

är att gå igenom konteringen för att säkerställa att det är rätt konton som belastas när 

fakturan sedan definitivbokförs. Alla fakturor stannar inte i efterkontrollen utan Södra 
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har satt upp olika kontointervall som ska granskas. Enligt Erik som arbetar i 

efterkontrollen är nästan alla konton inkluderade i dessa intervall och han anser att det 

skulle gå att släppa igenom fler konton utan vidare granskning. Om kontering och 

övriga uppgifter stämmer skickas fakturan vidare från efterkontrollen och överförs via 

Contempus till Södras ekonomisystem där bokföring sedan sker. Hantering av fakturan 

är nu genomförd och den kan nu betalas. 
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5. Analys 
I detta avsnitt vävs empiri och teori samman genom att det empiriska underlaget 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket. Processen avseende hantering av 

leverantörsfakturor analyseras här med hjälp av Lean för att peka på möjligheter till 

effektivisering med hänsyn tagen till de kontrollaktiviteter som finns i flödet. De 

kontrollaktiviteter som identifierats i Södras process ställs mot de kontrollaktiviteter 

teorin beskriver för att analysera det kundvärde dessa uppfyller. 

 

 

Figur 5.1, Slutligt flödesschema 

5.1 Hantering av leverantörsfakturor som en administrativ process 

En process beskrivs enligt Ljungberg & Larsson (2012) som en samling aktiviteter som 

tillsammans i ett upprepande flöde skapar kundvärde. Förutom att skapa kundvärde 

beskriver Sörqvist (2013) att en process har en bestämd början och slut, är 

återkommande och har bestämda syften och mål. Hanteringen av leverantörsfakturor på 

Södra uppfyller samtliga av dessa krav då det finns en tydlig början i form av att en 

leverantörsfaktura inkommer till företaget och ett tydligt preciserat slut då fakturan 

passerat efterkontrollen. Hanteringen av leverantörsfakturor består av olika aktiviteter 

som i ett återkommande flöde bidrar till att fakturan ska kunna betalas. Enligt chefen för 

leverantörscenter på Södra är målet med processen att samtliga leverantörsfakturor ska 

hanteras i tid så att dessa kan betalas innan de förfaller. Den målbild Södra anger 
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stämmer överens med den beskrivning Dull et al. (2012) gör som utgår från att målet 

med hanteringen av leverantörsfakturor är att fakturorna ska hanteras i tid för att kunna 

betalas innan dessa förfaller. 

 

På Södra finns det en avdelning som benämns servicecenter vars primära uppgift är att 

stötta verksamheten med administrativt arbete såsom hantering av leverantörsfakturor, 

hantering av kundfakturor samt redovisning och bokföring. Samtliga av dessa 

arbetsuppgifter passar in i den beskrivning av en administrativ process som Larsson 

(2008) gör där författaren menar att en administrativ process kan vara de stödprocesser 

som återfinns i inköp, ekonomi eller IT. Södras hantering av leverantörsfakturor passar 

även in på den definition som Keyte & Locher (2004) målar upp för administrativa 

processer där det administrativa flödet sägs bestå av informationskällor i form av 

pappersdokument och elektroniska dokument. Båda dessa former av informationskällor 

förekommer på Södra och hela processen är uppbyggd runt hanteringen av denna 

sortens dokument. 

 

5.2 Lean i en administrativ process 

För att kunna öka effektiviteten i en process menar forskare som Alukal (2013); Kumar 

et al. (2012) och Larsson (2008) att konceptet Lean kan appliceras. För att genomföra 

en utvärdering av Södras hantering av leverantörsfakturor och belysa hur hanteringen 

kan effektiviseras med hänsyn till kontrollaktiviteterna kommer en analys genomföras 

där Lean tillämpas på den aktuella processen.  

 

5.3 Kundvärde 

Kärnan i Lean är enligt Larsson (2008) att identifiera och eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter samt slöseri för att ett flöde ska bli mer effektivt. För att kunna peka på de 

aktiviteter som inte är värdeskapande i en process menar Keyte & Locher (2004) att 

kundvärdet först måste definieras. För att uppnå Lean i en administrativ process pekar 

även Larsson (2008) på att kundens behov och vad kunden uppfattar som värde först 

måste identifieras. Södra har inte definierat vilket kundvärde processen i sig skapar men 

målet med processen är att leverantörsfakturan ska vara hanterad i tid för att kunna 

betalas innan den förfaller. Enligt Elina Claeson Andrén är hennes uppdrag som chef för 

leverantörscenter att leda och fördela arbetsuppgifter i flödet samt att utveckla 
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processens kvalitet och effektivitet. Kvaliten i hanteringen av leverantörsfakturorna 

syftar till att minimera felaktigheter som kan uppstå i flödet. En hög kvalitet 

karaktäriseras av att en leverantörsfaktura hanteras i tid så att den kan betalas innan 

fakturan förfaller samtidigt som det säkerställs att företaget betalar för de varor eller 

tjänster som har erhållits. Effektivitet i detta sammanhang innebär att ledtiden från det 

att fakturan anländer tills att den är inlagd för betalning är så kort som möjligt. Detta 

leder i förlängningen till att kostnaderna för hanteringen reduceras. Den målbild som 

beskrivs angående Södras hantering av leverantörsfakturor stämmer överens med den 

definition som Rentzhog (1998) anger där författaren menar att effektivitet i en process 

mäts på förmågan att uppnå det uppsatta målet med minsta möjliga resursförbrukning. 

 

Om en process genomförs så effektivt som möjligt medför detta enligt Abrahamsson 

och Karlöf (2011) att kostnaden för de varor och tjänster som företaget producerar blir 

lägre och att kundvärdet ökar som en konsekvens av att priset mot slutkund blir lägre. 

Kundvärdet i processen avseende hantering av leverantörsfakturor på Södra beskrivs 

som att hanteringen ska genomföras i tid utan att göra avkall på de kvalitetskrav som 

ställs. Detta kundvärde kommer fortsättningsvis vara utgångpunkten för processen trots 

att det saknas kunskap om Södras slutkund uppfattar detta värde, då det i en 

administrativa process enligt Keyte & Locher (2004) kan finnas värdeskapande 

aktiviteter även om värdet inte uppfattas av kund. Alla de aktiviteter i processen som 

inte bidrar till att leverantörsfakturan hanteras i tid eller säkerställer att inga felaktiga 

betalningar sker kommer därför betraktas vara icke-värdeskapande för kunden. 

 

5.4 Värdeflödeskartläggning 

Det första steget i en värdeflödeskartläggning av en administrativ process består enligt 

Larsson (2008) att kartlägga hur processen ser ut. Kartläggningen i detta fall omfattas 

av det material som beskrivs i empirin och sammanställs i det flödesschema som 

presenteras i Figur 5.1. Baserat på de intervjuer som genomförts hos Södra kan det 

flödesschema som erhållits från företaget sägas stämma överens med hur företaget i 

praktiken arbetar med hanteringen av leverantörsfakturor. Enligt den modell för 

processnedbrytning som Melan (1993) presenterar kan en process sägas bestå av en 

samling delprocesser, som i sin tur består av aktiviteter samt arbetsuppgifter. Det 

flödesschema som återges i Figur 5.1 speglar de delprocesser som tillsammans utgör 
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processen för hantering av leverantörsfakturor på Södra. Dessa delprocesser består i sin 

tur av olika aktiviteter som utförs för att delprocessen ska kunna genomföras. 

Processkartan som återges i Figur 5.1 kommer ligga till grund för nästkommande steg i 

värdeflödesanalysen. 

 

När processkartan är skapad består nästa steg i en värdeflödesanalys enligt Rohac & 

Januska (2014) i att analysera vilka aktiviteter som bidrar till att skapa kundvärde och 

på så sätt belysa icke-värdeskapande aktiviteter. Flödesschema i Figur 5.1 kommer 

därför ligga till grund för att senare analysera och identifiera vilka aktiviteter i flödet 

som inte är värdeskapande. Genom att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter 

beskriver Larsson (2008) hur det går att belysa var spill och slöseri äger rum i en 

process. Eftersom en processnedbrytning gjorts där första nivån representerar 

delprocesser kommer dessa analyseras för att identifiera vilka som är värdeskapande 

samt icke-värdeskapande. Dessa delprocesser består i sin tur av olika aktiviteter som 

också kommer analyseras för att belysa sådant som inte är värdeskapande i flödet. 

 

5.5 Kontrollaktiviteter 

Det flödesschema som återges i Figur 5.1 representerar de delprocesser som återfinns 

inom hanteringen av leverantörsfakturor på Södra. Coderre (2006) menar att det kan 

uppkomma vissa problem vid hantering av leverantörsfakturor såsom felbetalningar och 

att så kallade bluffakturor betalas. Denna problematik grundar sig enligt författaren i att 

processen är uppbyggd på bristande kontrollaktiviteter. Södra har tidigare haft problem 

med felbetalningar vilket har resulterat i att företaget behövt införa olika typer av 

kontrollaktiviteter i processen för att minimera denna risk. De delprocesser som har 

identifierats i Södras process och som förklarats ha uppkommit för att förebygga 

problemen avseende felbetalningar är verifiering, förkontroll, matchning av 

orderfaktura, godkännande, attest och efterkontroll. Beroende på vilken typ av faktura 

som behandlas kontrolleras dessa på olika sätt i delprocesserna. Larsson (2008) menar 

att icke-värdeskapande aktiviteter är sådana som inte bidrar till att skapa kundvärde. Det 

kundvärde som definierats för processen utgår från att alla aktiviteter ska bidra till att 

fakturan kan hanteras för att möjliggöra betalning innan den förfaller samt att detta sker 

med en viss kvalitet. De delprocesser som inte uppfyller detta kundvärde bedöms vara 

icke-värdeskapande. Vidare i detta avsnitt kommer de kontrollaktiviteter som 



 

 
56 

identifieras att belysas för att se om dessa bidrar till att uppfylla det kundvärde som 

definierats för processen. 

 

Verifiering 

För att säkerställa att skannern har avläst korrekt information bedömer Södra att denna 

kontroll är nödvändig att genomföra. Denna delprocess behövs för att säkerställa att 

pappersfakturans information kommer in i fakturasystemet på ett korrekt sätt. Eftersom 

programmet Verify har problem att avläsa vissa leverantörsfakturors innehåll anses 

denna manuella kontroll vara nödvändig för att säkerställa att fakturan senare kan 

hanteras i Contempus. Keyte & Locher (2008) beskriver två olika kategorier av 

värdeskapande aktiviteter. Den ena kategorin utgår ifrån att en aktivitet skapar ett direkt 

värde för kunden och den andra typen beskriver aktiviteter som är väsentliga för att en 

process ska fungera men som kunden inte uppfattar skapar värde. Verifiering bidrar till 

att hanteringen av leverantörsfakturor fortsättningsvis kan ske i Contempus vilket är en 

aktivitet som är väsentlig för att processen ska kunna fungera som helhet. Mot bakgrund 

av detta resonemang kan delprocessen verifiering anses vara värdeskapande. 

 
Förkontroll 

Denna delprocess finns till för att stanna vissa fakturor för en närmare översyn. 

Fakturasystemet registrerar att något inte stämmer med E-fakturan eller med den 

verifierade pappersfakturan vilket föranleder att denna stannar i förkontrollen. Detta kan 

exempelvis vara att leverantörsfakturan har en okänd leverantör. Innan fakturan då kan 

skickas vidare för godkännande måste leverantören granskas och läggas till i 

leverantörsreskontran. För att minimera risken och undvika att fakturan betalas till en 

okänd leverantör gör fakturasystemet att fakturan stannar för närmare granskning. Södra 

anser att förkontrollen är nödvändig då denna fångar upp de fakturor som behöver en 

närmre granskning. Utan förkontrollen hade risken för att bli utsatt för bedrägerier blivit 

större. Coderre (2006) anser att det bör finnas någon kontrollaktivitet i processen som 

säkerställer att företaget inte ska bli utsatt för bedrägeri. Förkontrollen kan anses 

uppfylla detta krav och det kan således sägas uppfylla ett värde för kunden, även om 

kunden inte direkt uppfattar detta. 
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Matchning av orderfaktura 

Denna delprocess är en kontroll som indirekt är värdeskapande för kunden. Kontrollen 

genomförs för att säkerställa att de varor eller tjänster som har beställts är det som Södra 

betalar för. Enligt Södra är detta ett effektivt sätt att hantera fakturan på då inköpsordern 

redan är godkänd och attesterad. Även Romney & Steinbart (2012) pekar på hur denna 

sortens matchningsarbete är ett viktigt inslag i hanteringen av leverantörsfakturor då 

detta moment behövs för att kontrollera att den faktura som ska betalas är något 

företaget erhållit. Matchningsarbetet kan därför ses som nödvändigt och kan med denna 

utgångspunkt beskrivas som en värdeskapande aktivitet. 

 

Efterkontroll 

Efterkontrollens funktion bygger på att säkerställa att rätt kontering skett av de personer 

som har godkänt och attesterat fakturan. I samband med efterkontrollen granskas även 

fakturan ytterligare en gång för att säkerställa att den innehåller rätt uppgifter. Miller 

(2013) menar att en leverantörsfaktura ska behandlas av mer än en person för att 

uppfylla den nivå på intern kontroll som i tillräcklig utsträckning bedöms minska risken 

för fel. Då fakturan redan blivit kontrollerad i förkontrollen (samt i verifieringen om det 

är en pappersfaktura), godkänd och attesterad uppfyller efterkontrollen ingen funktion 

kopplad till risken med felbetalning och bedrägerier. Keyte & Locher (2004) beskriver 

överarbete som en form av administrativt slöseri. Attestanten har redan godkänt 

konteringen och efterkontrollen som är upprättad för att lösa felaktig kontering är därför 

ingen nödvändig kontrollaktivitet. Efterkontrollen kan därför betraktas vara en form av 

överarbete och således inte värdeskapande. Enligt Larsson (2008) kan en sådan icke-

värdeskapande aktivitet elimineras för att göra processen mer effektiv. 

 

Oberoende vilken typ av faktura det är uppfyller Södras hantering de krav som ställs 

gällande den interna kontrollen av att fördela arbetsuppgifter som Miller (2013) 

beskriver. Författaren hävdar att det bör finnas olika personer som granskar fakturan 

och tydliggör detta genom att betona hur det bör finnas en person som granskar 

innehållet, en person som godkänner fakturan och en sista person som attesterar 

fakturan. Södra har olika personer som hanterar leverantörsfakturor i flödet då det är 

ekonomiassistenterna som hanterar och granskar dess innehåll samt säkerställer att rätt 

information blivit avläst. Det är senare en annan person som godkänner fakturan och en 

tredje person som attesterar fakturan. Är det något fel i fakturan som godkännaren eller 
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attestanten upptäcker måste denna skicka tillbaka leverantörsfakturan till 

ekonomiavdelningen. Fakturan hamnar då i avvikelsehanteringen där 

ekonomiassistenten har i uppgift att ändra det fel som identifierats. Att godkännaren och 

attestanten inte kan ändra något själv i fakturan innebär att olika personer har olika 

arbetsuppgifter för att säkra att inga bedrägerier ska inträffa. 

5.6 Värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter 

Även om de delprocesser som återfinns inom hanteringen av leverantörsfakturor på 

Södra huvudsakligen kan betraktas vara värdeskapande innehåller dessa i sin tur 

aktiviteter som inte bidrar till att skapa kundvärde. Genom att förbättra små delar av 

flödet menar Rother (2013) att processen i sin helhet kan förbättras. Även Ax et. al 

(2012) menar att det vid processförbättring av praktiska skäl är lämpligt att fokusera på 

de aktiviteter som ger störst genomslag. Baserat på det empiriska materialet har således 

fyra aktiviteter som Södra upplever vara de största flaskhalsarna i flödet prioriterats för 

analys. Dessa aktiviteter sammanställs nedan och beskrivs i kommande avsnitt. 

 

•   Hantering av pappersfakturor 

•   Hantering av vilda fakturor 

•   Manuell matchning av orderfakturor 

•   Godkännande av fakturor  

 

5.6.1 Hantering av pappersfakturor 

En leverantörsfaktura inkommer till Södra i form av antingen en pappersfaktura eller E-

faktura. Alla E-fakturor inkommer direkt i fakturasystemet och hamnar först i 

förkontrollen. Samtliga E-fakturor passerar förkontrollen men enbart de som uppfyller 

de av Södra uppställda parametrar stannar för kontroll medan resterande går vidare till 

godkännande. Södras anställda upplever att elektroniska fakturor går betydligt snabbare 

att hantera jämfört med pappersfakturor på grund av att Contempus klarar att läsa av 

elektroniska fakturor automatiskt. Ankomsten av en pappersfaktura däremot ger upphov 

till ytterligare tre delprocesser i form av sortering, skanning och verifiering innan 

fakturan skickas till Contempus och förkontrollen. Hanteringen av en pappersfaktura 

bidrar därför till mer hanteringsarbete jämfört med en E-faktura då denna inte behöver 

hanteras i motsvarande delprocesser. Om förflyttning av dokument sker i onödan utan 

att skapa värde i en administrativ process menar Keyte & Locher (2004) att denna 
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sortens transporter inom administration kan betraktas som en form av slöseri. 

Aktiviteten hantering av en pappersfaktura, oavsett vilken delprocess detta görs i, kan 

således betraktas vara en icke-värdeskapande aktivitet då den elektroniska fakturan inte 

behöver förflyttas i samma utsträckning. 

 

I dagsläget består cirka 36% av Södras leverantörsfakturor av E-fakturor och företaget 

arbetar aktivt för att öka denna andel. Södra ser själva fördelarna med att ersätta 

pappersfakturor med E-fakturor för att hanteringen av leverantörsfakturor ska bli mer 

effektiv. Att eliminera pappersfakturor och ersätta dessa med E-fakturor kan enligt Haq 

(2007) vara problematiskt då mindre leverantörer ofta saknar möjligheten med att 

skicka elektroniska fakturor på ett kostnadseffektivt sätt. Författaren pekar på hur 

mindre leverantörer ofta anser det vara onödigt att först upprätta en faktura i det egna 

ekonomisystemet för att sedan skapa motsvarande faktura i den webbaserade 

fakturatjänst som köparen använder. Även om Södra arbetar aktivt med att få 

leverantörer att skicka E-fakturor upplever företaget en ovilja hos många små 

leverantörer att gå över till det elektroniska formatet för att konstruktionen av fakturan i 

en annan miljö inte skapar något värde för leverantören. Även Mullock et al. (2004) 

pekar på denna problematik och menar att det E-faktura är ett kostsamt vilket föranleder 

att endast företag som handlar mycket med varandra upprättar denna sortens system. 

Hanteringen av pappersfakturor är därför något företaget måste förhålla sig till då 

majoriteten av leverantörsfakturorna fortfarande inkommer i denna form.  

 

Larsson (2008) beskriver hur de aktiviteter som inte bidrar med något kundvärde kan 

minimeras eller elimineras för att effektivisera flödet. Även om hanteringen av 

pappersfakturor inte är lika värdeskapande som hanteringen av E-fakturor kan Södra i 

dagsläget inte helt eliminera denna aktivitet. Roth (2013) beskriver hur den tid som 

läggs på icke-värdeskapande aktiviteter istället ska omprioriteras och läggas på de 

värdeskapande aktiviteterna Genom att aktivt arbeta mot att få sina leverantörer att 

använda E-fakturor kan Södra lägga mer tid på värdeskapande aktiviteter genom att 

minska tiden de lägger på pappersfakturor. 
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5.5.2 Hantering av vilda fakturor 

Alla fakturor på Södra som inte har en inköpsorder kopplad till sig går under 

beteckningen vilda fakturor. Det har kartlagts och konstaterat av flera anställda att 

hanteringen av vilda leverantörsfakturor tar längre tid att hantera i jämförelse med 

hantering av orderfakturor. När en vild faktura har passerat förkontrollen skickas den till 

godkännande för att sedan skicka till attest och sedan efterkontrollen. Fördelen med att 

hantera en orderfaktura grundar sig i att denna redan är godkänd och attesterad när den 

inkommer till fakturasystemet.  Det behövs inga andra personer än 

ekonomiassistenterna som då hanterar fakturorna, förutsatt att orderfakturan och 

inköpsordern matchar, vilket föranleder till att de själva kan styra hela hanteringen. Som 

det framgår i det originella flödesschemat som erhölls av Södra och som visas i figur 

4.1 kan det ses att godkännande och attest av inköpsorder redan sker när beställning 

sker. Van Wijk & Holmes antyder att en viktig faktor i en effektiv hantering av 

leverantörsfakturor är användandet av orderfakturor. Författarna tycker att företag bör 

upprätta inköpsorders för samtliga inköp som sker för att förenkla den framtida 

hanteringen av dessa orderfakturor. De nämner samtidigt att godkännande och attest bör 

ske i samband som ordern läggs vilket också bidrar till att ekonomiassistenterna själva 

bara kan matcha dokumenten mot varandra.  

 

Idag är det endast Södra Cell som har orderfakturor. Det har konstaterats både från 

teorin och Södra att orderfakturor är att föredra. 50 procent av koncernens totala antal 

fakturor inkommer till Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening vilket årligen motsvarar 

cirka 90 000 fakturor där samtliga av dessa fakturor är vilda. Hanteringen av vilda 

fakturor passar således in på den sortens slöseri som Keyte och Locher (2004) beskriver 

i form av onödiga transporter inom administrativa processer. Författarna förklarar hur 

denna sortens slöseri innebär onödiga förflyttningar av fysiska och elektroniska 

dokument. Hanteringen av vilda fakturor passerar fler moment i hanteringen jämfört 

med motsvarande hantering av en orderfaktura vilket inte bidrar till det kundvärde 

processen syftar till att uppnå. Kundvärdet i det här fallet utgår från att hanteringen av 

leverantörsfakturor ska bedrivas på ett så effektivt sätt som möjligt, vilket i detta 

sammanhang görs i större utsträckning om andelen orderfakturor ökar. Denna process 

hade avsevärt kunnat effektiviseras ifall företaget upprättade mer orders som 

leverantörsfakturor kunde matchas mot.  
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5.5.3 Manuell matchning av orderfakturor 

Samtliga orderfakturor har sitt ursprung i en inköpsorder som redan är godkänd av 

beställaren och attesterad av en person med behörighet. Inköpsordern matchas mot 

följesedeln när ordern tas emot av beställaren för att säkerställa att leverans skett av det 

som avtalats. När orderfakturorna inkommer till Contempus stannar samtliga av dessa i 

förkontrollen för att granskas innan de skickas vidare till ordersystemet Merit för 

matchning mot inköpsorder och följesedel. Att mata in samma data i ett datasystem 

flera gånger beskriver Keyte och Locher (2004) som en form av överarbete i 

administrativa processer. Eftersom orderfakturan även granskas i nästa steg i processen 

där den matchas mot inköpsordern anser de anställda att detta granskningsarbete inte 

behöver utföras i förkontrollen. Detta är en form av överarbete som kan elimineras då 

det inte är värdeskapande för processen. Södra hanterar i genomsnitt 135 orderfakturor 

om dagen som tar ungefär 20 sekunder att hantera vardera. Att genomföra samma typ av 

kontrollaktivitet två gånger tar därför dubbla tiden jämfört med om detta enbart utförts i 

matchningsarbetet. 

 

Matchning av orderfakturor betraktas vara en tidskrävande manuell aktivitet i 

hanteringen av leverantörsfakturor. I dagsläget stannar samtliga orderfakturor för 

kontroll och dessa måste matchas manuellt mot respektive inköpsorder. Om 

orderfakturan och inköpsordern stämmer överens skickas fakturan vidare i flödet direkt 

till betalning. Även om orderfaktura och inköpsorder stämmer överens måste alltid en 

anställd manuellt granska, matcha och godkänna detta. Matchningsarbetet som sker i 

denna aktivitet passar in på den kontrollaktivitet som Romney och Steinbart (2012) 

benämner “three-way match”. Denna kontrollaktivitet består enligt författarna av att 

matcha orderfakturan mot följesedel och inköpsorder och syftet är att minska risken 

med felaktiga betalningar. Matchning av orderfakturor är således en kontrollaktivitet 

som behövs i hanteringen och kan anses vara värdeskapande för processen. Idag är det 

Södras anställda som utför denna aktivitet och det är den manuella hanteringen som 

upplevs ta lång tid. Enligt Dull et al. (2012) finns det sätt att utföra Three-way-match 

via datorprogram där matchningsarbetet kan ske på ett mer systemetiskt sätt. Rentzhog 

(1998) antyder att effektivitet i en process består av att uppnå det uppsatta målet med 

minsta möjliga resursförbrukning. Genom att elminiera icke-värdeskapande aktiviteter 

menar Alukal (2013) att processen effektiviseras i form av kortare ledtider och 

reducerade kostnader. Införandet av ett system som automatiskt matchar inköpsorder 
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och orderfaktura skulle eliminera den icke-värdeskapande manuella hantering som idag 

kännetecknar denna del av flödet.  

 

5.5.4 Godkännande av fakturor 

Enligt Elina Claeson Andrén upplever Södra ett problem i att många beställare inte 

godkänner sina fakturor i tid. Flera andra anställda förstärkte denna åsikt genom att 

peka ut denna aktivitet som den största flaskhalsen i flödet. Keyte och Locher (2004) 

menar att slöseri i form av väntan i en administrativ process kan vara att en anställd 

behöver vänta på information från en kollega eller datasystem. Att invänta godkännande 

innan leverantörsfakturan kan gå vidare i flödet passar in på denna beskrivning och kan 

därför betecknas vara en form av väntan som inte bidrar till värdeskapande i processen. 

Genom att eliminera administrativt slöseri menar Larsson (2008) att fokus kan riktas 

mot de aktiviteter som är värdeskapande för kunden. Godkännande och attest spelar 

dock en central roll i de kontrollaktiviteter som Miller (2013) tar upp, vilket medför att 

denna aktivitet inte kan elimineras utan att göra avkall på de kontrollaktiviteter som 

behövs i hanteringen av leverantörsfakturor. Genom att minska tiden det tar innan 

godkännande görs kan däremot mer fokus läggas på de aktiviteter som är 

värdeskapande, vilket skapar en mer effektiv process. Södra presenterar här själva ett 

förslag på lösning på denna problematik som går ut på att införa en systemlösning som 

gör det möjligt att godkänna fakturor via en applikation. Eftersom många av de personer 

som behöver godkänna fakturor inte sitter regelbundet vid en dator på sina arbetsplatser 

hade en sådan lösning kunnat medföra en snabbare godkännandeprocess då 

godkännande kan göras med hjälp av exempelvis en smartphone oberoende av var 

personen i fråga befinner sig. I dagsläget ger inte det system Södra har möjligheten att 

på individnivå se var alla de leverantörsfakturor som väntar på godkännande befinner 

sig. Ett annat förslag Södra presenterar för att minska tiden det tar för godkännande är 

därför att skapa en systemlösning som gör det möjligt att sammanställa hur många samt 

vilka specifika fakturor respektive godkännare har i kö. Detta skulle göra det möjligt att 

skicka ut en påminnelse för alla fakturor på en gång istället för att göra detta arbete 

manuellt för varje faktura som ligger i avvikelsehanteringen. 
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6. Slutsats  
Hantering av leverantörsfakturor är något som Södra lägger väldigt stora resurser på i 

form av den tid företaget lägger ner på de olika manuella arbetsmoment som idag 

kännetecknar flödet. Enligt det resongemang som fördes i inledningen av studien 

upplever fler företag problem att de har stora kostnader kopplade till hanteringen av 

leverantörsfakturor och därför har som avsikt att effektivisera denna process. Det finns i 

dagsläget möjlighet att effektivisera processen med hjälp av framförallt IT men trots 

detta finns det vissa steg i hanteringen som inte går att automatisera fullt ut då dessa 

aktiviteter behövs för att kontrollera de risker som finns enligt teorin. Studiens 

frågeställning har därför gått ut på att undersöka hur processen för hanteringen av 

leverantörsfakturor kan göras mer effektiv på Södra samtidigt som hänsyn tas till de 

kontrollaktiviteter som behövs. De förslag som studien mynnar ut i för att besvara 

denna frågeställning kommer nu att presenteras. Resultaten för studien är tillämpbara 

för företag som hanterar stora volymer leverantörsfakturor. 

 

Den kartläggning som genomförts där Lean tillämpats som ett verktyg för att identifiera 

de icke-värdeskapande aktiviteter som finns i processen visar att majoriteten av de 

kontrollaktiviteter som finns inom hanteringen av leverantörsfakturor behövs. Samtliga 

delprocesser förutom en bedöms uppfylla processens kundvärde i form av att 

leverantörsfakturor ska hanteras i tid samt undvika felaktiga betalningar. Den enda 

delprocessen som författarna av denna studie identifierat som skulle kunna elimineras är 

den efterkontroll som leverantörsfakturorna passerar, eftersom fakturan vid det här laget 

redan passerat alla nödvändiga kontrollaktiviteter som beskrivs enligt det teoretiska 

underlag som presenterats. Det huvudsakliga syftet med efterkontrollen är att säkerställa 

att konteringen stämmer, men denna anses överflödig då detta även görs i samband med 

att fakturan godkänns och attesteras. 

 

För att göra flödet mer effektivt finns det ett antal aktiviteter som skulle kunna 

elimineras eller reduceras från processen. Hantering av pappersfakturor är en sådan 

aktivitet där det visar sig att denna hantering tar betydligt mer tid i anspråk jämfört med 

hanteringen av en E-faktura. Andelen pappersfakturor bör minimeras för att minska 

tiden som läggs på denna aktivitet i flödet. Södra arbetar redan i dagsläget aktivt mot att 

få fler leverantörer att använda sig av E-fakturor men upplever svårigheter kopplade till 
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att få mindre leverantörer att göra detta. Denna problematik är även teoretiskt förankrad 

då det i tidigare studier visat sig att det finns en ovilja hos framförallt mindre 

leverantörer att skicka E-fakturor. Även om pappersfakturor därför är något företag 

måste förhålla sig till blir förslaget att företag arbetar med att få leverantörer att byta till 

E-faktura för att minska mängden fysiska pappersfakturor som behöver hanteras.  

 

Ett ytterligare förslag för att effektivisera processen är att minska mängden vilda 

fakturor som hanteras. Detta kan uppnås genom att införa orderfakturor i större 

utsträckning för att på så sätt lättare kunna genomföra kontrollaktiviteten i form av att 

granska och matcha fakturorna. Eftersom samtliga orderfakturor ska kunna matchas mot 

en inköpsord och följesedel skulle företag med hjälp av en systemlösning kunna matcha 

dessa dokument automatiskt. Det manuella matchningsarbetet, som också identifierats 

som en icke-värdeskapande aktivitet, minskas då genom att låta ett system genomföra 

denna uppgift istället. Det manuella matchningsarbetet skulle i så fall endast bestå av att 

matcha orderfakturor som uppfyller vissa krav företaget ställer upp. Företag skulle även 

kunna släppa igenom alla orderfakturor som matchas mot en inköpsorder även om dessa 

skiljer sig, där företaget kunnat välja vilka parametrar som ska ställas upp för att 

uppfylla kraven på kontroll. 

 

Delprocessen som avser godkännande är en annan del som kan effektiviseras genom att 

minska tiden det tar att godkänna en leverantörsfaktura. Leverantörsfakturan kan inte 

skickas vidare till nästa steg i processen före den blivit godkänd och i dagsläget upplevs 

detta som en av de största flaskhalsarna i flödet. Eftersom många av de som ska 

godkänna fakturor inte är tjänstemän och därför inte regelbundet använder en dator på 

sin arbetsplats skulle en möjlighet vara att godkänna fakturor via en applikation. Detta 

skulle göra det möjligt för de personer som ska godkänna leverantörsfakturor att 

genomföra detta moment i processen oavsett var de befinner sig med hjälp av mobilen 

eller annan typ av bärbar enhet. Detta skulle kunna bidra till att minska den tid det tar 

innan en faktura blir godkänd. En annan problematik som identifierats är om det saknas 

systemstöd för att se hur många fakturor en enskild person har i kö som väntar på att 

godkännas. Genom att införa en systemlösning som gör det möjligt att följa upp hur 

många leverantörsfakturor som väntar på godkännande och vilka personer dessa tillhör 

skulle det vara möjligt med åtgärder som bidrog till att dessa personer snabbare 

godkänner sina fakturor. 
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För att sammanfatta resultatet av denna studie finns det vissa aktiviteter företag kan 

arbeta med för att effektivisera sin hantering av leverantörsfakturor. De största 

effektivitetsåtgärderna organisationer kan implementera är att arbeta aktivt med att öka 

andelen E-fakturor då dessa är mycket mindre tidskrävande än traditionella 

pappersfakturor samt öka andelen orderfakturor då dessa har en mycket kortare 

genomloppstid än “vilda” fakturor.  Detta tillsammans med ett modernt fakturasystem 

som klarar av att hantera en stor mängd fakturor på ett automatiskt sätt skapar 

möjligheten att frigöra tid för personalen som i dagsläget ofta genomför många 

manuella aktiviteter i processen. Processen kan i stor utsträckning effektiviseras med 

hänsyn till de kontrollaktiviteter som en organisation måste ha för att hanteringen inte 

enbart ska ske på ett tidseffektivt sätt, utan också minska risken för felbetalningar. 

 
 

7.  Förslag på vidare forskning 
Studien öppnar upp för andra intressanta områden som vidare forskning skulle kunna 

bygga på. Denna studie fokuserar på processen för hanteringen av leverantörsfakturor 

på ett fallföretag och hur denna kan göras mer effektiv med hänsyn till 

kontrollaktiviteter där utgångspunkten är före en sådan effektivisering ägt rum. Denna 

studie har således sin utgångspunkt i ett nuläge för att skapa förslag som kan bidra till 

att skapa en mer effektiv process i framtiden. Det kan därför även finnas ett intresse av 

att studera företag som redan infört och genomfört en effektivisering av processen för 

att undersöka vad detta leder till och vilken påverkan detta har haft på 

kontrollaktiviteterna. Att titta på företag som redan implementerat mer automatiserade 

lösningar skulle ge en annan infallsvinkel jämfört med vad denna forskningsrapport gett 

upphov till.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning är hur företag kan arbeta för att få leverantörer att 

skicka E-fakturor. Eftersom detta är en viktig faktor som karaktäriserar en effektiv 

process avseende hantering av fakturor skulle det därför vara intressant att se hur 

företag kan motivera sina leverantörer att skicka elektroniska fakturor istället för 

pappersfakturor. 
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Bilaga 1.  
Intervju Med Chef för Leverantörscenter på Södra Skogsägarna Ekonomisk 

Förening. 

 

Inledning 

•   Vad har du för tjänst och kan du berätta kort om vad den innebär? 

•   Hur länge har du arbetat på Södra? 

•   Kan du berätta om leverantörscenter? 

•   Hur många anställda finns det på leverantörscenter? 

Processer 

•   Med hänsyn till det flödesschema vi har fått av dig. Är det såhär du upplever i 

huvuddrag att processen för hanteringen av en leverantörsfaktura ser ut? 

•   Skulle du kunna berätta mer detaljerat vad för arbetsuppgifter som utförs i de 

olika stegen? Alltså hur processen i detalj ser ut. 

•   Var någonstans i processen arbetar du? 

•   Känner du att du hinner med allt som du förväntas göra? 

•   Vilka interna kontrollaktiviteter har ni upprättat i processen? 

•   I vilka steg ser du de största flaskhalsarna? 

•   Vart upplever du att det nuvarande IT-systemet brister och varför? 

•   Kommer processen gällande hanteringen av leverantörsfakturor se ut på 

liknande sätt som tidigare beskrivits när det nya elektroniska fakturasystemet 

ska implementeras? Eller vet ni redan i dagsläget om någon del i hanteringen 

kommer att se annorlunda ut? 
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Bilaga 2.  

Intervju med Ekonomiassistent på Leverantörscenter 

 

Inledning 

•   Vad har du för tjänst och kan du berätta kort om vad den innebär? 

•   Hur länge har du arbetat på Södra? 

Processer 

•   Vad har du för arbetsuppgifter i avseende på hanteringen av leverantörsfakturor 

och kan du berätta lite kort hur dessa går till? 

•   Kan du nämna några saker du tycker fungerar bra i dessa arbetsuppgifter? 

•   Känner du att du hinner med allt som du förväntas göra? 

•   Upplever du några problem i dessa arbetsmoment eller i hela processen? 

•   Vilka förändringar tror du att man skulle kunna göra för att förenkla ditt dagliga 

arbete med hantering av leverantörsfakturor? 

•   Vad anser du är mindre bra med dagens fakturasystem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


