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Elektronisk fakturahantering innefattar vanligtvis import och skanning, granskning, matchning och kontering 
samt attest, uppföljning och avslutningsvis kontroll. Syftet med elektronisk fakturahantering är att automatisera 
hela processen, och minimera eller helt eliminerar behovet av manuellt arbete vid hantering av fakturor.

Vad är elektronisk fakturahantering?

VAD ÄR EN E-FAKTURA? 
 
En e-faktura, eller egentligen elektronisk faktura, är en 
digital version av en faktura. Den ska inte förväxlas med 
utskrivna, scannade, postade eller mailade fakturor som, 
även om de funnits i digitala format, inte kan räknas 
som en elektronisa. Det är både en säker och smidig 
metod för digital hantering, de kan aldrig stansas eller 
tolkas fel utan innehåller samma information från start 
till slut. E-fakturor blir allt mer vanliga och den 1 april 
2019 blir det lag på att offentlig sektor ska ta emot alla 
inköpsfakturor med e-faktura enligt en ny europeisk 
standard.

1

MÅSTE JAG HA 
E-FAKTUROR FÖR ATT 
ANVÄNDA ELEKTRONISK 
FAKTURAHANTERING?

Elektronisk fakturahantering fungerar med alla typer 
av fakturor; papper, PDF eller elektroniska. Men 
hanteringen skiljer sig åt, framför allt innebär det stor 
variation i kvalitét och kontroll men också i möjlighet 
till 100% automatiseringsgrad. 

• Elektronisk fakturahantering med 
pappersfakturor 
Scannas, tolkas och sedan matchas mot uppgifter 
i affärssystemet - här automatiseras bland annat 
det manuella arbetet med att stansa fakturorna in i 
affärssystemet. 

• Elektronisk fakturahantering med PDF  
Tolkas och matchas - med automatiserad 
matchning aviserar systemet endast vid avvikelser. 

• Elektronisk fakturahantering med e-fakturor 
Går rakt till den automatiserade matchningen - 
minst risk för fel och avvikelser när den varken 
behöver scannas eller tolkas. 

FÖRDELARNA MED 
ELEKTRONISK 
FAKTURAHANTERING 
 
En automatiserad process för fakturahantering 
avlastar verksamhetens ekonomiavdelning, och 
frigör tid som kan ägnas åt mer utmanande, 
motiverande arbetsuppgifter. Det ger en ökad 
översikt och kontroll över företags finanser, samt 
eliminerar eventuella fel och sena betalningar.

Fakturorna går därefter vidare i processen med 
kontering och attestering, med hjälp av mobil 
eller dator vart som helst du befinner dig, via 
automatiserad uppsättning, manuella rutiner eller en 
kombination baserat på specificerade regelverk. 

E-fakturan är en liten del på vägen mot en högre 
automatiserad process, tillsammans med verktyg 
för elektronisk fakturahantering är potentialen 
stor. En högre automatiseringsgrad gör att 
ekonomiavdelningen endast behöver hantera 
eventuella avvikelser och slipper lägga tid på ett 
arbete som enkelt kan lösas av ett system.

https://www.exsitec.se/omraden/elektronisk-fakturahantering
https://www.exsitec.se/blogg/vad-ar-fakturascanning-varfor-behovs-det
https://www.exsitec.se/blogg/vem-vill-matcha-fakturor
https://www.exsitec.se/blogg/e-faktura-ar-en-bra-men-liten-del-av-losningen
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Omkostnadsfaktura
Omkostnadsfaktura: denna typ av faktura 
har inte föregåtts av en inköpsorder och 
uppkommer ofta vid sällanköp eller inköp som 
inte är kopplade till reglerade avtal. Dessa 
fakturor behöver konteras och attesteras av 
korrekt attestant inom företaget innan de kan 
betalas.

Varufaktura
Varufaktura eller orderbaserad faktura: 
kostnaden har först godkänts via en 
inköpsrekvisition i en strukturerad 
inköpsprocess där en inköpsorder skapas 
och skickas till leverantören som bevis för 
beställningen. Ett inköpsordernummer 
ska då anges på fakturan för att underlätta 
fakturamatchning och en hög grad av 
automatiserad fakturahantering. Eftersom 
kostnaden redan är godkänt kan denna typ av 
fakturor ofta skickas direkt till betalning utan 
manuell hantering. 

Automatisk distribution
Gällande omkostnadsfakturor så mäter Medius 
automatisering via nyckeltalet Automatiskt 
Distribution (i %). Detta nyckeltal anger hur 
många fakturor som direkt går till rätt person 
för attest. Dessa slipper ni manuellt distribuera. 
För att vidare underlätta hanteringen av 
omkostnadsfakturor finns det funktioner 

för att i EFH-system automatisk använda 
konteringsmallar på fakturor. Med hjälp av 
dessa kan fakturor vara förkonterade när de går 
ut på attest.

Vad är automatiseringsgrad eller 
touchlessgrad?
Touchless (i %) är det nyckeltalet EFH-system 
använder för att mäta hur många av dina 
varufakturor som inte kräver något manuellt 
hantering. Innehållet på dessa fakturor 
identifieras automatiskt och alla rader jämförs 
mot inköpsordern. De konteras och bokförs i 
affärssystemet utan att någon behöver hantera 
dem.

Notera att man EFH-system kan sätta upp 
diverse regler för att öka tryggheten. Det är 
ni som bestämmer reglerna för fakturor (tex 
orderstorlek, eller från specifika leverantörer) 
som alltid måste kontrolleras innan de bokförs i 
affärssystemet.

Vanliga ord & begrepp inom 
elektronisk fakturahantering2
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Begreppet fakturamatchning innebär i praktiken att en 
faktura kopplas ihop och jämförs med en inköpsorder 
eller ett avtal. Om ett system kan utläsa tex ett 
inköpsordernummer på fakturan kan alla detaljer 
om inköpsordern, och alla inköpsorderrader, hämtas 
och därefter jämföras med detaljerna och raderna på 
fakturan.  

Att automatiskt jämföra det som står på fakturan mot 
det underlag som ligger till grund för kostnaden är en 
viktig aspekt för att kunna eliminera manuella steg i din 
process för leverantörsfakturor. 

Vad innebär fakturamatchning?3

MATCHNING MED ETT SYSTEM 
FÖR LEVERANTÖRSFAKTUROR
Ett kvalificerat system för hantering av 
leverantörsfakturor kan använda raddetaljer på fakturan 
för att jämföra mot motsvarande inköpsorderrad. 
I praktiken tolkar/läser alltså systemet både 
artikelnummer, artikelbeskrivning, antal, enhetspris mm.  

I det scenario där alla detaljer stämmer behövs ofta ingen 
manuell hantering alls, utan informationen kan skickas till 
ditt ekonomisystem för bokföring och betalning.  

I det scenario där något inte stämmer flaggar systemet 
denna avvikelse och därefter startar den process som 

ni internt har bestämt ska ske när en avvikelse uppstår. 
Genom att endast titta på avvikelser kan i regel 70-
99% av all tid som läggs på fakturamatchning helt tas 
bort. Att automatiskt kunna matcha fakturor mot tex 
en inköpsorder är en viktig aspekt för att nå en hög 
automatiseringsgrad.  

Läs mer: Vilken automatiseringsgrad kan man förvänta 
sig av Medius AP Automation?

Genom att endast 
titta på avvikelser 
kan i regel 70-99% av 
all tid som läggs på 
fakturamatchning helt 
tas bort. 

https://www.exsitec.se/blogg/vilken-automatiseringsgrad-kan-man-forvanta-sig-av-mediusflow-xi
https://www.exsitec.se/blogg/vilken-automatiseringsgrad-kan-man-forvanta-sig-av-mediusflow-xi
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TRE SÄTT ETT SYSTEM KAN 
MATCHA ELLER KOLLA SÅ 
FAKTURAN ÄR RÄTT

Matcha på raddetaljer
Det mest granulära eller detaljrika sättet att 
verifiera om en faktura är korrekt är att jämföra 
detaljerna. Här identifierar systemet artikelnummer, 
artikelbeskrivning, antal, enhetspris på fakturan och 
jämför detta mot motsvarande rad på tex inköpsordern. 

Matcha på radtotal
I detta scenario identifierar systemet totalbeloppet på 
respektive rad och jämför därefter med radtotalen på 
inköpsordern. Detta kan vara användbart i de fall där du 
tex beställer 10 st av något men leverantören skickar 1 
kartong med 10 st i och på fakturan står det antal 1. 

Matcha på huvudnivå
I detta fall så läser och använder systemet 
totalbeloppet på fakturan. De individuella raderna 
används ej utan endast totalbeloppet.  
 
Det kan kännas riskabelt eller vanskligt men om du 
redan har gjort en orderbekräftelse och därigenom 
minskat sannolikheten att antal, pris mm är fel så kan 
matchning på huvudnivå vara godtagbart.  
 
Med denna metod är det också möjligt att undvika 
scenarion där du har en rad på inköpsordern men 
leverantören väljer att specificera på två rader. 
Ett konkret exempel är om du köper läsk och på 
inköpsordern har panten med i inköpspriset, men 
leverantören lägger drycken på en rad och panten på 
en annan. 

ETT KOMPETENT SYSTEM FÖR 
LEVERANTÖRSFAKTUROR 
ANVÄNDER ALLA TRE METODER 
PARALLELLT
 
För att nå högst automatiseringsgrad och därigenom 
få så lite manuell handpåläggning som möjligt i 
leverantörsfakturaprocessen behöver du ett system där 
alla 3 matchningssätt kan användas parallellt.  
 
Ett bra system kan först prova på detaljnivå för att 
därefter falla tillbaks till radtotal och huvudnivå om 
det av någon anledning saknas viktig information på 
fakturan.  
 
På samma sätt bör det finnas möjlighet att först prova 
matcha på huvudnivå och därefter gå ner till radtotal 
eller raddetaljnivå. 
 
Givetvis ska önskad matchningsteknik även gå att ställa 
individuellt per leverantör.

https://www.exsitec.se/produkter/mediusflow-i-molnet-fran-medius#vara-integrationer
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FÖR ENKEL HANTERING AV DINA 
AVTAL

Ekonomisk effekt av 
elektronisk fakturahantering4

FRÅN 55% TILL 80% 
AUTOMATISK HANTERING AV 
LEVERANTÖRSFAKTUROR

Många företag har problem med sina 
leverantörsfakturor, det är för mycket manuell 
administrering och det finns stor risk för misstag i 
manuell handpåläggning. För en tid sedan gjorde vi 
en ansats tillsammans med en kund att höja deras 
touchless-grad från 55 % till 80 %. 

Vad är Touchless?
Touchless (i %) är den andel av varufakturorna 
som går rakt igenom systemet utan manuell 
verifiering eller handpåläggning. Fakturaraderna 
identifieras automatiskt och matchas mot raderna på 
inköpsordern. 

Ekonomiskt Diagnosverktyg
Vi har ett egenutvecklat diagnosverktyg (utvecklat i 
Qlik Sense) för att identifiera vad vi kan förbättra hos 
en kund som får en positiv påverkan på touchless-
graden. I verktyget går det också att se precis hur 
många fakturor som skulle gått igenom systemet om 

åtgärdet fanns på plats. Vi får även se en ny touchless-
grad som beräknas på dessa eventuella förbättringar. 
Efter några timmar på plats hos kunden hade vi en 
identifierat ett antal åtgärder och hade en plan som 
framöver ger dem en touchless-grad om 80 %. Kunden 
ville veta huruvida den ekonomiska effekten av en 
ökning av touchless-graden med 25 % överskred 
insatsen som krävdes. Med hjälp av diagnosverktyget 
kunde vi simulera detta, med kundens egen data!

Kunden berättade för oss att

- Om en faktura inte går touchless genom Medius AP 
Automation så tar det ca 5 minuter att hantera den.

- Innan Medius AP Automation fanns på plats tog det 
istället ca 10 minuter att hantera motsvarande faktura.

- De har cirka 2000 fakturor per månad.

- De räknar med en kostnad om 450 kr per timme
(lönekostnad)

Som ni ser i mitten längst ner på bilden så skulle 25 % 
ökad touchless-grad spara tid motsvarande 400 000 
över tre år.  Sen kunden införde Medius AP 
Automation (ett par år sedan) tillsammans med 
förbättringen vi gör kommer kunden ha sparat över 
1,5 MSEK.

https://www.exsitec.se/produkter/qlik-sense


Identifiera omfattningen
För att lyckas är det oftast bra att på förhand ha definierat omfattningen av den förändring du önskar 
göra. 

• Vilken del av hanteringen kring leverantörsfakturor ska ett nytt system omfatta, och finns det 
delar som kan anses ligga utanför?

• Vilka är intressenterna internt hos er?

• Vilka mål har respektive intressent?

• Vilken omfattning av projekt är möjligt att “internt sälja” med hänsyn tagen till 
organisationsstruktur, resurser, och beslutsfattare? 

Mappa er befintliga process för att identifiera behov
Nyckeln här är att titta på nuvarande process och fokusera på problemområden som skapar verklig 
huvudbry eller resulterar i onödig manuell hantering. Det är viktigt att det system ni väljer verkligen 
adresserar dessa problem, snarare än mindre viktiga aspekter som vore av karaktären “trevliga att 
lösa”. 

• Hur ser arbetsflödet ut och hur hanterar ni omkostnadsfakturor och varufakturor idag?

• Hur många personer är involverade i att hantera leverantörsfakturor, i inköp, logistik mm?

• Vilka steg är idag manuella och vilka är automatiserade? 

• Vilka flaskhalsar och större problem inom varje flöde/process?

• Hur fungerar er bokslutsprocess - hur lång tid tar den?

• Hur arkiverar ni fakturor idag, och hur sker rapportering efter att leverantörsfakturorna är 
hanterade? 
 

Identifiera systemberoenden
Ert affärssystemet, eller ekonomisysstem, är det system med högst beroende vilket är bra att ha i 
åtanke när ni ska välja ett nytt system för hantering av leverantörsfakturor. 

• Vilka affärssystem, inköpssystem, eller andra system används idag inom organisationen?

• Finns det planer på att byta eller uppgradera något av dessa system?

• FInns det några andra system som påverkas av ett systeminförande kopplat till 
leverantörsfakturor?

Det är viktigt att det nya system du väljer har en kraftfull och stabil integration mot affärssystemet. 
Detta för att kontinuerligt kunna hämta information som ändringar i ert leverantörsregister, nya och 
ändringar på inköpsordrar, mm.
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6 steg för att identifiera rätt system för 
hantering av leverantörsfakturor5

1

2

3



Fånga upp IT-krav
Många av dagens system för hantering av leverantörsfakturor finns som molntjänster vilket gör att 
inblandningen från IT-avdelningen brukar bli minimal. Oavsett är det viktigt att du säkerställer så IT-
intressenternas önskemål bejakas. 

• Kommer IT kunna supportera projektet med tid, kunskap eller andra resurser?

• Finns det någon anledning av INTE välja en cloudlösning?

• Har er organisation några specifika krav gällande systemsäkerhet, hosting eller underhåll? 

Gör research och jämför olika system
Precis som när du ska köpa en ny bil eller boka nästa resa är det viktigt att planera och göra research 
med hjälp av olika forum/kanaler. 

• Google

• LinkedIn-grupper

• Forum/events relaterat till leverantörsfakturahantering 

• Personliga nätverk, vänner eller andra som jobbar med liknande arbetsuppgifter

• Rekommendationer från din affärssystems-partner. 
Tips: på engelska kan du söka efter “accounts payable” eller “AP automation”Utifrån samtliga 
krav och önskemål du fångade upp under steg 1-4 kan du ställa dem i en Excel-fil enligt nedan, 
och se vilket system som bäst matchar dina behov. 
 

Bygg ditt business-case
Det är viktigt att du presenterar rätt information till respektive intressent inom ert företag. De på 
IT behöver veta hur mycket resurser de behöver bidra med, dels vid implementationen och därefter 
löpande. Ekonomi-intressenter kommer troligtvis fokusera på kostnad mot besparingar (ROI, return 
on investment) samt vilka risker som kan finnas. 

Din ROI-kalkyl bör innehålla:

• Kostnad för systemet. Detta inkluderar löpande kostnader samt implementationskostnader, 
underhåll och uppgraderingskostnader. 

• Hårda besparingar. Exempelvis minskad personalstyrka, borttagna kostnader för sena 
betalningar, aktiverade betalningsrabatter mm

• Mjuka besparingar. Exempelvis tidsbesparingar, ökad synlighet och kontroll, samt förbättrade 
leverantörsrelationer.
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Innan du påbörjar en jämförelse mellan olika system för 
elektronisk fakturahantering rekommenderar vi att du går 
igenom de 6 steg ovan för att identifiera rätt system för 
hantering av er leverantörsfakturor. 

Dessa 6 steg är

• Identifiera omfattningen

• Mappa er befintlig process av leverantörsfakturor för att 
kunna identifiera era behov

• Identifiera systemberoenden

• Fånga upp IT-krav

• Gör research och jämför olika system

• Bygg ditt business-case 

Om du går igenom dessa 6 steg kommer du ha en bra 
förståelse för hur ni jobbar idag och vad som behöver 
förbättras. Era flaskhalar, behov och önskemål är viktiga 
att kartlägga eftersom att dessa sen skall omvandlas till 
funktionella krav på ett system. 

TITTA INTE ENBART PÅ PRISET FÖR 
EFH-SYSTEMET
 
Efter att kartläggningen av era processer och era önskemål 
är klar så återstår en viktig pusselbit - nämligen att välja det 
system som på bästa sätt löser era problem och uppfyller era 
önskemål.  
 
Pris är självklart en viktig faktor men att välja ett 
elektroniskt fakturahanteringsystem som inte löser era 
problem eller tar bort onödig manuell handpåläggning i 
leverantörsfakturaprocessen kommer vara dyrare än vad 
prisskillnaden mellan marknadens olika system är.  
 
Vår rekommendation är alltså att inte bara titta på priset 
för det elektroniska fakturahanteringsystemet utan istället 
fokusera på hur mycket systemet kommer att ge i besparing - 
och eventuella skillnader i besparingar mellan olika system. 

 

Om du skulle välja ett system för fakturahantering där du 
bara uppnår 50% automatiseringsgrad, jämfört med ett 
system där du kan nå 80% kan i praktiken handla om många 
hundratusentals kronor. Läs mer här: Den ekonomiska 
effekten av att gå från 50% till 80% i automatiseringsgrad. 

KOMPLETT CHECKLISTA FÖR ATT 
JÄMFÖRA EFH-SYSTEM
 
För att hjälpa dig uppnå så hög automatiseringsgrad som 
möjligt har vi tagit fram en checklista du kan använda för att 
jämföra olika system.  
 
Den hjälper dig på ett strukturerat sätt identifiera skillnader 
mellan marknadens olika system samt ger vägledning och 
stöttning i vilka funktionella krav du bör ställa på ditt nästa 
EFH-system.

Ladda ner guiden genom att trycka på bilden. 
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Köpa EFH-system? Här är våra tips när du 
ska börja utvärdera och jämföra alternativ6

https://www.exsitec.se/guider/checklista-elektronisk-fakturahantering
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Intresserad av att veta mer?  
 
Vill du lära dig med om CRM-systemet Sugar kan du läsa mer på vår hemsida genom att trycka på 
knappen nedan.  

LÄS MER

TILL TESTET

Beräkna ROI på system för EFH 7

För att det ska vara enkelt att förstå värdet av att investera i ett system för elektronisk 
fakturahantering har vi satt ihop ett test.  
 
Testet ger er svar på hur mycket ni årligen kan spara genom en hög grad av automatisk hantering.

Klicka på knappen nedan för att komma till testet. 

https://www.exsitec.se/mediusflow-roi-test
https://www.exsitec.se/produkter/sugar-av-sugarcrm
https://www.exsitec.se/produkter/sugar-av-sugarcrm
https://www.exsitec.se/mediusflow-roi-test
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