
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinator & Handledare: 
Universitetslektor Guohua Bai 

 

Filosofie kandidatuppsats inom datavetenskap 10 poäng i Informationssystem programmet
Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap 
Blekinge Tekniska Högskola 

 
Effektivare fakturering med 

hjälp av XML 

Författare: 

Niklas Brunius 

Karl Johan Svanström 

Maj 2001 



  
                  -  Effektivare fakturering med hjälp av XML  - 
     
 

 
 
Sammanfattning 
 
Detta examensarbete utreder hur elektronisk fakturering förhåller sig till traditionell 
fakturering, samt hur traditionell elektronisk fakturering i form av traditionell Electronic 
Data Interchange (EDI), kan påverkas av märkspråket XML eller eXtensible Markup 
Language som det står för. 
 
Under utrednings gång har vi stött på vissa motgångar. Motgångarna bestod av att ämnet 
vi valt att belysa, XML i faktureringssystem, var alldeles för nytt för att genom intervjuer 
kunna bevisa vår hypotes. XML används helt enkelt inte inom elektronisk fakturering på 
det sätt vi förutsatt. Vi har därför löst problemet genom att jämföra XML med de 
traditionella EDI metoderna med hjälp av artikel - och litteratur studier, samt förlitat oss 
på vad de företag vi intervjuat har gett för svar. 
 
I vår bakgrundsinformation har vi beskrivit hur XML fungerar och hur dess bakgrund 
ser ut. Vi har även beskrivit vilka tillämpningar XML kan användas på, samt beskrivit 
fakturering, både hur den kan ske manuellt dvs. i pappersform samt hur den elektroniska 
faktureringen kan fungera. Vi har även tagit med lagar gällande elektronisk fakturering 
samt kort beskrivning av vad traditionellt utbyte av affärskommunikation i form av 
traditionell EDI innebär i vår bakgrund. 
 
För att kunna få svar på vår frågställning har vi, som vi nämnt ovan, genomfört ett flertal 
intervjuer av företag, samt använt vetenskaplig litteratur och artiklar. Företagen vi 
intervjuat har bestått av både företag som tillverkar affärssystem och användare av 
affärssystem som innefattar faktureringssystem. Utredningen är uppbyggd på företagens 
svar, som vi sammanställt i resultatform, varpå vi analyserat resultatet. Vi har även i 
utredningens resultat jämfört skillnader mellan traditionell EDI och XML, och analyserat 
dem. På samma sätt har vi gjort med de alternativ vi ansett vara relevanta till de 
benämnda teknologierna.   
 
Ett krav för XML: s genomslagskraft är dock att standarder för det elektroniska utbytet 
av information införs. Detta är dock under utveckling, då det finns starka drivkrafter som 
till exempel Microsoft som trycker på. XML är en ny teknik som har möjligheter att 
utgöra grunden för mer flexibla faktureringssystem. XML har möjligheter att erbjuda ett 
mycket bra alternativ vid elektronisk fakturering då det har stora kostnadsfördelar samt 
är lättare och går snabbare att implementera än de traditionella EDI lösningarna, som till 
exempel EDIFACT. Dock krävs som sagt standarder för att XML skall slå igenom. Vi 
tror dock inte på en universell standard, utan ett flertal anpassade standarder beroende på 
bransch, företagens storlek samt hur respektive företags branschs ser ut för tillfället. 
 
Vi har även dragit slutsatsen att elektronisk fakturering, oavsett metod, är ett bättre 
alternativ än traditionell fakturahantering där fakturor hanteras manuellt. Detta pga. att 
stora tids - och kostnads besparingar kan göras. 
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ABSTRACT 
     
This thesis investigates the differences between electronic invoicing and the traditional 
way of handling invoices. We also investigate in what way the traditional electronic 
invoicing in the form of EDI can be affected by the eXtensible Markup Language, XML. 
 
During this exam, we have encountered some setbacks. The setbacks where that the 
subject we have decided to illustrate, XML in electronic invoicing systems, is such a new 
subject. The XML is actually not used in electronical invoicing systems, in the way we’ve 
expected. We have solved this problem by comparing the XML with the traditional EDI 
methods, by reading literature and articles together with relying on the answers the 
interviewed companies has given us. 
 
In our background chapter we have described how the XML works, and its background. 
We have also described what the application of XML is, and illustrated invoicing, both 
the electronical and the traditional invoicing, in the form of handling invoices manually. 
We also talk about laws concerning electronic invoicing and also give a short 
introduction of the traditional exchange of business data with EDI in our background. 
 
To be able answer our question at issue, we have as mentioned above, carried out several 
interviews and read literature and articles. The companies we have interviewed, where 
both developers and users of business systems that includes invoicing systems. This 
thesis is founded of what the companies have answered. These answers we have 
compiled In the way of a result, and then we have analysed those results. We have also in 
this thesis result chapter, compared the differences between traditional EDI and The 
XML, and then analysed the result. In the same way we have analysed the result from the 
alternative solutions to the mentioned technologies.    
 
A requirement for the penetration of XML is that standards for the electronic data 
interchange is introduced. This is however under development, and one reason for this is 
that big companies like Microsoft is pushing on the development. XML is a new 
technique that has possibility’s to constitutes a foundation for more flexible solutions in 
the electronic invoice systems. XML has possibilities to offer a very good alternative in 
these systems because its great cost advantages and is easier to implement in contrast to 
the traditional EDI solutions, like EDIFACT. It takes however developed standards, to 
make the XML successful. We don’t believe in a universal standard, but in standards 
adjusted for each line of business. 
 
We have also drawn the conclusion that electronic based invoicing, no matter witch 
solution is used, is a better alternative than the traditional invoicing is. This is because 
great cost and time savings can be done.  
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1 Inledning 
 
De ökande kraven på företagens informationssystem har ändrats i takt med att de blivit 
en allt större och viktigare del av organisationen. Företagen ställer högre krav på att all 
data i det administrativa systemet lagras i standardiserade databaser, som kan sökas i. 
Detta har medfört att företagen haft möjligheten att enkelt kunnat framställa egna 
rapporter, sammanställa data och analysera verksamheten.  
 
När nu möjligheter finns att skicka affärskritisk data över Internet kommer företagen att 
behöva integrera sina system på ett enkelt och standardiserat sätt. Många företags 
dokumenthantering är dock eftersatta, och många planerar att göra förändringar för att 
effektivisera sina verksamheter med hjälp av mindre manuellt arbete. Dokument är ofta 
låsta till en applikation. I ett dokument, till exempel ett Word dokument, är struktur, 
presentation och innehåll blandat vilket gör det svårt att se vilken information som 
beskrivs. 
 
XML är en ny dokumentstandard utvecklad på Internet av World Wide Web 
Consortium (W3C). XML omfattar både affärssystem och dokumenthanteringssystem 
och har som grundtanke att kunna skapa dokument och information som är oberoende 
av enskilda applikationer, operativsystem och leverantörer. Det är på detta sätt som 
XML främjar en lösning för att enkelt utbyta information mellan företag och deras 
applikationer, utan att förlora informationens struktur och innehåll. XML har också som 
syfte att vara av ett globalt - och universellt format. 
 
Möjligheterna med verktyget XML blir bara bättre och fler ju längre tiden går. Det är just 
de här möjligheterna i samband med affärskritiska dokument i form av fakturor denna 
uppsats kommer att behandla.  
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1.1 Problemområde 
 
Dagens företag försöker vara så effektiva som möjligt. Ofta är dock företags 
fakturahantering ett eftersatt område som företagen skulle tjäna både tid och pengar på 
att effektivisera. En lösning på detta kan vara att införa elektronisk hantering av 
fakturorna.  
 
Eftersom de flesta företagens fakturahanteringssystem är pappersbaserade medför det 
stora kostnader, löner och porto m.m. Om dessa fakturahanteringssystem går att 
automatisera genom att göra dem elektroniska, kan detta innebära att stora kostnader kan 
komma att sparas in. En elektronisk faktura är mycket lättare att hantera än en faktura på 
papper. Processen att skriva ut en pappersfaktura från ett system och sedan skicka iväg 
den manuellt via vanlig postgång till mottagaren är både kostnads - och tidskrävande. 
Mottagaren måste sedan föra in fakturan i sitt system, även det är kostnads – och 
tidskrävande. 
 
Idag används olika EDI standarder som EDIFACT, i företagens affärssystem. Dagens 
traditionella affärssystem har en del nackdelar i form av att vara komplexa och blir därför 
kostsamma. Detta i sin tur medför att mindre och medelstora företag har svårt att 
anpassa sig till den elektroniska marknaden med elektronisk fakturering eftersom de är 
tvungna att anpassa sig till de större företagen och deras standarder.  
 
Vidare har många företag utvecklat sin egen standard och använder sig utav den. Därför 
har inte fakturor kunnat skickas från ett system till ett annat, de olika systemen har helt 
enkelt inte kunnat kommunicera med varandra beroende på detta. 
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1.2 Hypotes 
 
Hypotesen vi utgått ifrån och under utredningen försökt bevisa är att: 
 
Fakturahanteringen i företag kan bli effektivare än traditionell manuell 
fakturahantering när elektronisk fakturering införs med hjälp av XML. 
 
Med begreppet effektivare menar vi att tid och pengar för varje skickad och mottagen 
faktura kommer att minska. 
 
 
1.2.1 Beroende – och oberoende variabler 
 
I vårt fall påverkas den beroende variabeln som är fakturahanteringen, genom att man 
använder sig av den oberoende variabeln som är EDI med hjälp av XML. XML påverkar 
fakturahanteringen i en positiv bemärkelse genom att göra fakturahanteringen effektivare.  
 
 
       XML  
(Traditionell EDI) 

Faktura 
hanteringen

Effektivare fakturahantering 
(Output) 

      (Input) 
 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Frågeställningarna i utredningen lyder enligt följande: 
 

• Ger elektronisk fakturering effektivare fakturahantering än traditionell manuell 
pappersbaserad? 

 
• Kan elektronisk fakturahanteringen göras  effektivare med hjälp av XML än med traditionella 

EDI-metoder? 
 

• Vad har XML för framtidsutsikter inom fakturahanterings systemen? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Eftersom dagens manuella fakturahantering är en kostsam process som företagen kan 
egentligen inte behöver ha, kommer vårt syfte vara att undersöka om fakturahanteringen 
blir effektivare om den sköts elektroniskt. Med effektivare avses tid och 
kostnadsbesparingar. Vidare kommer syftet med denna utredning vara att se hur XML 
kan användas inom elektronisk fakturering. Vidare vill vi undersöka företag som skall 
använda sig utav elektroniska faktureringssystem och vad de tycker om elektroniska 
fakturor. 
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1.5 Målgrupp 
 
De företag som har manuella fakturahanteringsrutiner är vår huvudsakliga målgrupp. 
Även utvecklingsföretag av system som är på gång att utveckla eller förnya 
fakturahanteringen i olika system ingår i målgruppen. 
 
 
1.6 Avgränsningar 
 
Eftersom XML är ett stort område och dess användningsområde är stort, har vi varit 
tvungna att göra vissa avgränsningar.  
 
Vi kommer inte att gå in på djupet vad XML är och hur det fungerar utan redogöra en 
grundläggande presentation om det. 
 
Kostnader för införande av fakturahanteringssystem är med i avgränsningarna eftersom 
de i många fall är svåra att ange exakt eller uppskatta. 
 
Säkerheten inom det valda området har vi valt att inte gå in på djupet om, utan diskuterat 
allmänt om det.  
 
Något färdigt system kommer inte att utvecklas utan enbart presentera befintliga – eller 
system som är under utveckling. 
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2 Metod 
 
 
Detta kapitel syftar till att utveckla och beskriva de datainsamlingsmetoder vi har valt att använda. 
 
 
 
2.1 Val av metod 
 
I vår uppsats har vi valt att använda kvalitativa metoder. Den här sortens metoder är 
inriktade på att tolka, främst vad människor sagt, skrivit, tänkt och gjort. 
 
 
2.1.1 Intervjuer 
 
För att utföra våra kvalitativa studier har vi främst valt att använda intervjuer som våran 
huvudsakliga informationskälla. Kvalitativa intervjuer bygger på att enkla och raka frågor 
ställs och att innehållsrika svar ges. Vårt mål när intervjuerna utförs är att ingå i en dialog 
med intervjupersonen. Vid intervjun har vi använt i förväg formulerade frågor som vi har 
utgått ifrån. Vi lät respondenterna vi intervjuade att själva styra ordningsföljden i 
samtalet, dock var vi noga med att få svar på alla våra frågor. 
 
Alla intervjuer utan en har skett via telefon då respondenterna inte har varit belägna i 
närheten av var vi har befunnit oss. Detta är möjligtvis inte det bästa sättet att få fram 
information men vi upplevde de flesta respondenterna som mycket tillmötesgående med 
de frågor som skulle besvaras. 
 
Vi anser att intervjuer kommer att ge bäst resultat då vi på detta sätt kan utveckla våra 
frågor och förklara om det är något som respondenten inte förstår. Vi får även en chans 
att ställa följdfrågor i syfte att få svaren förtydligade för oss. Anledningen till att vi har 
valt intervjuer är också att utvecklingen går fort framåt och det är svårt att med 
litteraturstudier att bedöma hur långt den har kommit. 
 

2.1.1.1 Val av intervjuföretag 

Vi har valt att kategorisera företagen vi har intervjuat, de olika kategorierna är: 
 

1. Företag som utvecklar kompletta affärssystem 
2. Företag som utvecklar moduler till redan färdiga befintliga affärssystem 
3. Fakturerande företag 

 
Genom att genomföra intervjuerna på de tre olika kategorierna av företag anser vi att de 
frågor som behöver besvaras för att kunna genomföra denna utredning besvaras.  
Den första kategorin av företag har vi valt för att få svar på vad utvecklare av kompletta 
affärssystem har för lösningar inom elektronisk fakturering. Även om de anser att det 
finns en marknad för sådana lösningar. Kategori två är utvecklingsföretag som får 
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uppdrag från kunder med befintliga system utan stöd för XML men som vill ha de 
vidareutvecklade med stöd för XML. Detta för att de vill börja använda sig utav 
elektronisk fakturering. 
 
Kategori tre är fakturerande företag, i den kategorin kan i princip vilket företag som helst 
vara med, enda kravet är att det skickar fakturor. Vi kommer att intervjua företag som 
använder sig utav pappersfakturor och företag som använder sig av elektroniska fakturor. 
 
Vi vill med dessa intervjuer få fram vad de olika företagen tycker om sina 
faktureringssystem, både de som använder sig av elektronisk fakturering och de som 
använder sig utav traditionella pappersfakturor. Framförallt vill vi få fram nackdelar och 
fördelar med elektronisk fakturering, men även höra om det finns intresse för de företag 
som inte har infört elektronisk fakturering och se om det finns kunskap i de företagen 
för nya tekniker att sköta faktureringen. 
 
 
2.1.2 Litteraturstudier 
 
Det finns mycket skrivet material om elektroniska fakturor och elektroniska 
överföringsmetoder, men pga. att XML i faktureringssystem är ett så pass nytt ämne har 
vi hittat förhållandevis lite relevant litteratur om just det. Dock har vi hittat relevant 
litteratur om XML i allmänhet och om elektronisk fakturering. Detta material har varit till 
stor hjälp för att bilda oss en uppfattning om XML och använts främst för 
bakgrundsbeskrivning. 
 
 
2.1.3 Internet 
 
Vi har använt Internet i stor utsträckning för att genomföra utredningen. Internet är en 
stor informationskälla och här har vi bland annat hittat flera artiklar som behandlar 
ämnet. Ett problem med Internet är att det är svårt att validera källorna och vi har därför 
noga valt ut de artiklar som verkat mest seriösa.  
 
XML existerar på grund av Internet, och både utvecklingen av XML och litteratur om 
det finns på Internet. Vi har i vår utredning utgått från webbsidan http://www.xml.com 
för att bilda oss en uppfattning om vad XML är. 
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2.2 Reliabilitet och validitet 
 
För att beskriva tillförlitligheten i uppsatsen har vi använt begreppen reliabilitet och 
validitet. Med reliabilitet menas tillförlitligheten och användbarheten av det vi utrett, och 
med validitet menar man att man verkligen mäter det man avser att mäta.  
 
Kvalitativa metoder har använts för att samla in data. Vi vill och anser oss ha använt 
tillförlitliga metoder för insamling av data, som på ett seriöst och relevant sätt kunnat 
svara på våra frågeställningar och bevisa vår hypotes. 
 
Vi anser vidare att artiklar och intervjuer vi använt som grund för att få ett resultat varit 
relevanta då vi på ett objektivt och kritiskt sätt endast använt oss av respondenter som är 
insatta i ämnet, respektive relevant litteratur. 
 
I våra intervjuer har vi utgått från noga uppsatta problemområden, och vi har under 
intervjuerna varit noga med att få svar på de frågor vi ställt upp. Trots att intervjuerna var 
av dialogkaraktär fick vi både svar på de frågor vi ställt, men även följdfrågor som kom 
upp under intervjuns gång. 
 
Vi har dock i utredningen med hjälp av intervjuer inte kunnat bevisa vår uppsatta 
hypotes i praktiken. Hypotesen är dock teoretiskt sätt bevisad. Med detta menar vi att 
eftersom XML är ett sådant nytt område har respondenterna ur kategorin fakturerande 
företag inte kunnat styrka vårt påstående att XML medför effektivare fakturering. Vi har 
helt enkelt inte kunnat hitta några företag vars elektroniska fakturering är baserad på 
XML, trots att ett 20-tal större företag som har med affärssystem att göra, tillfrågats. Vi 
anser trots detta att reliabiliteten och validiteten i våran utredning är hög, då vi med hjälp 
Internet och litteraturstudier kunnat bevisa att XML har ett antal fördelar jämfört med de 
metoder som idag används för elektronisk fakturering.  
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3 Bakgrund strukturerat datautbyte 

 
Här kommer bakgrunden till XML tas upp, även hur och varför det har tagits fram, samt en 
förklaring till hur det fungerar. Begreppet EDI kommer vi genomgående att likställa med själva 
företeelsen att utbyta affärsdata mellan företag på. Vi använder därför begreppet traditionell EDI för att 
ge en helhetsbild för att beskriva utbyte av data mellan företag. Vi kommer i utredningen att skilja på 
de traditionella EDI metoderna och XML. Dock vill vi betona att XML liksom EDIFACT är en 
typ av EDI, det vill säga en metod för att förflytta elektroniska standardiserade affärsdokument, som 
t.ex. fakturor. Elektronisk fakturering är ett begrepp som oftast används i samband med elektronisk 
handel. Eftersom vi i denna utredning endast kommer att ta upp hur den elektroniska faktureringen 
kommer att påverka företagens rutiner och möjlighet att tjäna tid och pengar anser vi ändå att läsaren 
behöver förståelse för vad elektronisk handel egentligen är. De elektroniska faktureringsmetoderna bygger 
på, och är trots allt en del av den elektroniska handeln. 
 
 
 
3.1 Strukturerat datautbyte 
 
Svårigheten med kommunikation via Internet eller annat datornätverk är att det måste 
finnas en struktur på informationen som skickas. Mottagaren av informationen måste 
veta strukturen på meddelandet för att kunna ta emot och automatiskt hantera det. [20] 
 
När det blev allt vanligare med elektroniska dokument, var det nödvändigt att skapa en 
standard för utväxling av informationen då företagen ofta använder olika språk. I slutet 
på 80-talet utvecklades EDIFACT för att komma till rätta med problemen rörande 
företagens problem att kunna kommunicera eller utbyta data. Svårigheterna bestod av att 
de olika företagens system kunde använda olika filformat, datautväxlings protokoll och 
scheman med mera. Detta medförde att de olika systemen inte kunde kommunicera. [20] 
 
EDIFACT står för EDI for Administration, Commerce and Transport och är en standard av 
EDI. Reglerna är baserade på flera standarder och riktlinjer för elektronisk överföring av 
strukturerad data. [17] 
 
Enligt Turban et al kan traditionell EDI, eller Electronic Data Interchange, definieras 
som strukturerat utbyte av data, eller en elektronisk förflyttning av standardiserade 
affärsdokument som fakturor eller köpordrar mellan, eller inom företag, över någon 
sorts datornätverk. Förflyttningen av den strukturerade datan garanteras även vara säker 
när EDI används.[17] 
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EDI har följande två huvuduppgifter när det gäller att strukturera data som företagen 
utbyter mellan sina system. 
  

• Semantiks, En metod för att förstå meningen av data. Exempelvis om ett  
      semantiskt fel är gjort, är rätt ord använt med i fel mening. 

 
• Syntax, använda rätt data typer och regler, exempelvis om ett ord är felstavat  

            eller om en mening är fel strukturerad. [20] 
 

De mest traditionella EDI användarna är större företag som har råd med egna och stora 
nätverk (VAN). En annan orsak till att det främst används av större företag är att det är 
komplicerat, kostsamt och tar lång tid att implementera vilket gör att det inte är anpassat 
för alla företag.[14] 
 
Trots att traditionell EDI är en jätte på marknaden är det inte det enda alternativet för 
företag att på ett strukturerat sätt förflytta sina dokument elektroniskt. Vi kommer senare 
i utredningen att beskriva vad XML kan komma tillföra företags kommunikation eller 
strukturerade data utbyte och vilka fördelar som XML medför jämfört med traditionell 
EDI. 
 
 
3.2 Olika EDI-standarder 
 
Det finns ingen fastlagd formell definition av EDI. Följande kriterier behöver dock 
uppfyllas för att en överföring skall få kallas EDI-kommunikation. [20] 
 

 
 
Figur 1 Kriterier för att kalla en överföring EDI-kommunikation. [20]. 
 
 
Vi kommer under arbetets gång benämna traditionella EDI-lösningar vid upprepade 
tillfällen. Det vi avser med dem är någon av nedanstående, och alla avser standarder för 
elektroniskt utbyte av information, vilket innefattar fakturor. 
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3.2.1 EDIFACT 
 
EDIFACT, som ovan redan skrivits kortfattat om används i Europa och är den standard 
som allmänt förväntas bli världsstandard. EDIFACT-standardiseringen 
bedrivs idag i FN:s regi med sikte på att bli världsstandard för EDI. [6].  
 
I Sverige är EDI ofta förknippat med EDIFACT, men många EDI-meddelanden som 
kommuniceras följer inte EDIFACT-standarden.[20] 
 
 
3.2.2 ANSI X12 
 
ANSI X12 standarden är en standard som började användas i mitten på 1970-talet och 
det användes i främst på den amerikanska kontinenten. I Amerika togs beslut om en 
övergång från ANSI X12 till EDIFACT men detta har inte hänt så ANSI X12 är 
fortfarande under utveckling. Internationella företag vill dock avskaffa ANSI X12, och 
införa EDIFACT så att en gemensam internationell standard kan införas. [20] 
 
 
3.2.3 Tradecom 
 
Tradecom är en meddelandestandard som använder sig av äldre syntaxregler. Denna 
standard är vanligast i Storbrittanien. Anledningen till det stora användandet där är att är 
så stort är att denna standard använts länge och en övergång till en annan standard skulle 
bli för kostsam. [20] 
 
Handelsområdet har även i flera andra länder nationella branschstandarder, till exempel 
SEDAS i Tyskland, AECOC i Spanien och GENCOD i Frankrike. Även i Sverige togs 
meddelanden i formatet Dakom fram i ett tidigt skede. Utveckling och underhåll av 
Dakom har idag upphört, men det används fortfarande i begränsad skala. [20] 
 
 
3.3 SGML 
 
SGML som står för Standardised General Markup Language utvecklades på 1980-talet 
för att underlätta informationsutbytet mellan olika datorer och datasystem. 1986 blev 
språket internationell ISO-standard. SGML är ett metaspråk som används för att 
definiera dokuments struktur och koda informationen på ett plattformsoberoende sätt. 
Fler fördelar med SGML är att man kan återanvända den kodade information, publicera 
informationen på flera olika media samtidigt. Sättet att koda SGML gör det lätt att söka, 
presentera och bearbeta maskinellt. [16] 
 
SGML är dock väldigt omfattande och komplicerat. Det är utvecklat av ingenjörer för 
ingenjörer och lämpar sig därför bra till tekniska dokumentationer som t.ex. elektroniska 
manualer, medicinsk dokumentation och annan teknisk information. Det krävs ett stort 
kunnande för att använde SGML eftersom det är en mycket omfattande standard. SGML 
är inte heller gjort för Internet publicering utan man måste först omvandla SGML koden 
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till HTML kod. När man gör det går man ifrån ett välstrukturerat dokument till ett 
mindre strukturerat dokument, något som användarna av SGML motsätter sig.[16] 
 
 
3.4 HTML 
 
Hyper Text Markup Language som förkortas med HTML är en förenkling av SGML. 
HTML började utvecklas 1990 för att göra information tillgänglig och oberoende av olika 
tillverkares programvaror men även för att på ett enkelt sätt skulle kunna skapa 
webbsidor. [7] 
 
Under åren har taggarna i HTML utvecklats för att stiliga webbsidor skall kunna 
utvecklas. Dock är HTML i grunden begränsat till en fastställd uppsättning koder - de 
som stöds av webbläsarna. HTML är ett SGML språk, d.v.s. att det är en fast uppsättning 
märkord som är definierade i SGML. De märkord som används för att märka upp 
information med, läser webbläsaren av och presenterar sedan informationen därefter. [4] 
 
Märkorden är specificerade av W3C men leverantörer av webbläsare har gjort egna tillägg 
till standarden som för närvarande är uppe i sin fjärde version. HTML är p.g.a. det 
begränsade antalet märkord väldigt enkelt att använda och lära sig. Denna enkelhet är en 
av orsakerna till att Internet har växt så explosionsartat som det har gjort. [12] 
 
Språket är leverantörsoberoende vilket gör att webbläsare och användare kan ta del av 
informationen världen över. HTML är ett mycket dåligt språk för att beskriva innehåll 
d.v.s. vad informationen som presenteras är för något. Det begränsade antalet märkord 
som man har tillgång till med HTML ger även begränsningar i vad man kan använda 
HTML till. I början av utvecklingen av Internet var det mesta som var aktuellt 
publikationer av olika slag, sidor lades upp för att de skulle bli sedda och lästa. Men i takt 
med att Internet växte ökade även tillämpningsområdena som t.ex. E-handel, 
banktjänster m.m. [4] 
 
Att HTML är så enkelt gör också att funktionaliteten i språket blir begränsat. Språket är 
statiskt vilket gör att data inte kan ändras interaktivt. Somliga kan ha uppfattningen att 
språket är dynamiskt men det innehåller då vissa dynamiska funktioner genom tillägg av 
olika scriptspråk, ex JavaScript och ASP. [12] 
 
Både SGML och HTML är framgångsrika standarder för utformning av dokument. De 
båda formaten har dock vissa nackdelar, så i ett försök att kombinera deras styrkor har 
XML framställts. [7] 
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3.5 XML 
 
XML är en dokument standard utvecklad på Internet av W3C. [6] Man kan också säga att 
XML är ett universellt format för strukturerade dokument och data på Internet. 
Utvecklingen av XML startade 1996 och det har varit en W3C-rekommendation sedan 
februari 1998. XML är ett ganska nytt språk men teknologin som XML bygger på 
kommer från SGML. XML är en förenkling av SGML och en vidareutveckling av 
HTML. Den viktigaste skillnaden mellan XML och HTML är att man i XML själv har 
möjlighet att definiera sina egna märkord för att beskriva sin information i dokumentet. 
[7] 
 
Utvecklarna av XML tog det bästa ur SGML och med hjälp av erfarenheter från HTML 
utvecklade de ett språk, lika kraftfullt som SGML men med betydligt mindre komplexitet 
och enklare att använda. XML hämtar merparten av sitt ramverk ur SGML men 
utelämnar allt som inte är absolut nödvändigt. Vissa tillägg har även gjorts till XML som 
inte finns i SGML. [12] 
 
XML skiljer på innehåll, dokumentets layout och struktur. XML är en specifikation som 
beskriver en syntax för hur man kan skapa märkordsuppsättningar som i sin tur kan 
användas för att beskriva och strukturera information eller data. Att ange metadata om 
ett dokument leder till att dokumentet kan sökas, sorteras och versionshanteras på ett 
mycket mer intelligent sätt. [6] 
 
XML kan användas för handel över nätet, databaskommunikation, dokumenthantering, 
storskalig webbpublicering, intranät, extranät och dataöverföring i allmänhet, men även 
för sökningar med större och mer exakt träffsäkerhet. [4] 
 
 
3.5.1 Metaspråk 
 
Med ett metaspråk kan nya språk specificeras, både SGML och XML är metaspråk. Med 
hjälp av DTD definieras olika märkspråk, HTML är ett sådant exempel. Det är en 
applikation till SGML som har definierats med en DTD. Hundratals olika uppmärkta 
språk finns definierade i SGML men de flesta har inte fått några formella namn som t.ex. 
HTML. De har istället fått namn som är baserade på deras syfte eller de standarder de 
använder. [7] 
 
Många SGML-applikationer har tagit flera år att ta fram. De tas ofta fram speciellt för 
något företag för att täcka deras behov av informationslagring. Denna lösning är dyr och 
komplicerad men mycket kraftfull. [4] 
 
 
3.5.2 Vilka står bakom XML? 
 
Organisationen som står bakom XML heter W3C. W3C är en stor organisation som den 
26 februari 2001 hade 513 medlemmar varav de flesta är stora företag inom IT-
branschen. [4] 
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Specifikationen XML 1.0 blev en officiell rekommendation i februari 1998. Detta 
innebär att rekommendationen blivit godkänd av de deltagande medlems- 
organisationerna. [6] 
 
En rekommendation från W3C skall inte förväxlas med t.ex. ISO - eller ANSI-
standarder eftersom W3C inte är någon standardiseringsorganisation. XML utgör dock 
en delmängd av ISO-standarden Standard Generalized Markup Language (SGML).[7] En 
ANSI-standard utvecklas av The American National Standards Institute som är en privat 
och icke vinstdrivande medlemskapsorganisation.[4] 
 
 
3.5.3 Hur fungerar XML? 
 
I detta stycke presenterar vi de viktigaste delarna i XML för att skapa en applikation. 
 

3.5.3.1 Cascading Style Sheets (CSS) 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett sätt för att presentera ett XML - eller HTML-
dokument. CSS är det enda egentliga sättet för att ge stil åt ett XML dokument än så 
länge, då XSL standarden inte blivit riktigt färdig. Ett CSS dokument består av regler. 
Trots att användandet av CSS gör att informationen om hur innehåll skall presenteras 
blir bundet till uppbyggnaden av dokumentet, klarar CSS de mest grundläggande 
uppgifterna för layout i ett XML dokument. [3] 
 

3.5.3.2 Extensible Style sheet Language (XSL) 

XSL är en delmängd av Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL), 
som är det mest använda presentations formatet inom SGML. Det är genom DSSSL och 
CSS som XSL grundas på. Till skillnad från CSS är XSL ett mer kraftfullt redskap 
eftersom XSL använder JavaScript vilket medför högre grad av dynamik i utseendet. [3] 
 
XSL är liksom CSS ett språk för att beskriva stylesheets, dvs. presentera dokumentet i 
applikationen. Med hjälp av ett XSL-dokument kan man bestämma hur informationen 
skall presenteras på något medium som exempelvis kan vara en bok, ett brev eller en 
webbsida. Man kan till exempel bestämma att all information man vill presentera inom 
<namn> taggar skall presenteras i kursiverad och fet stil.[3]  
 
Den stora fördelen med det här är att innehållet separeras från utseendet, det vill säga 
data separeras från presentation. Detta är en stor fördel då innehåll kan återanvändas och 
presenteras på olika sätt med hjälp av att länka olika XSL-dokument till XML-filen. Det 
blir också enklare för innehållsansvarig då en XML baserad arkitektur där innehåll, 
affärslogik och presentation hanteras separat och därmed enklare kan ändras utan att 
omkodning i alla delar av XML applikationen krävs. [3] 
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Exempel på de dynamiska inslag XSL kan tillföra är att man förutom att ordna sin layout 
utföra olika beräkningar och manipulationer, till exempel genom att sortera om eller 
summera element i en kolumn.[6] 
 
För att knyta ihop XML-taggar med de XSL-regler man skapat kör man de båda i en så 
kallad XSL processor. Resultatet av detta är att man sammanknyter detta till den 
presentation av innehållet som angivits i layoutmallen. XSL är tänkt att vara oberoende 
av vilket slutformat man vill ha. Samma XSL dokument skall alltså kunna användas 
oavsett om man vill skapa ett HTML dokument eller Rich Text Format (RTF) dokument 
genom att variera vilken XSL processor som används. I exemplet nedan körs de båda 
dokumenten genom en XSL processor och medför HTML som slutformat. [7] 
 
 
 

XSL 
processor

HTML 

XSL 

XML  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Bilden illustrerar hur ett HTML dokument skapas med en XSL processor 
 
 
XSL är indelat i två delar varav en, den större delen är för sidlayout och presentation och 
en mindre del för omvandling av XML dokumentet till HTML format. [7] 
 
XSL är alltså en applikation av XML och har en mängd olika attribut och element att 
tillgå för att beskriva layouten. Hit räknas bl a marginaler, spalter, textstorlek, radavstånd, 
typsnitt, färger med mera. [4] 
 

3.5.3.3 XML-filen 

Basen i en applikation gjord i XML är XML-filen. Här skrivs den information in som 
skall presenteras. Runt informationen skriver man märkord eller taggar som de också 
kallas. Tillsammans blir märkordet och den informationen det omger ett element. [6] 
 
Till skillnad från HTML har man i XML möjlighet att definiera sina egna märkord för att 
beskriva sin information medan man med HTML är låst till att använda den uppsättning 
märkord som finns definierade. Fördelen med att kunna definiera sina egna märkord är 
främst att informationen blir mer precis då vi förstår vilken sorts information som 
beskrivs. Det är detta som gör att träffsäkerheten vid sökning på informationen i ett 
dokument har helt andra förutsättningar än om man jämför med HTML. [6] 
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Exemplet nedan visar hur märkorden beskriver informationen i en XML-fil. 
 
<ADRESS> 
<NAMN> 
<FÖRNAMN>SVEN</FÖRNAMN> 
<EFTERNAMN>NILSSON</EFTERNAMN> 
</NAMN> 
<GATUADRESS> VÄGEN 5</GATUADRESS> 
<POSTNUMMER>125 55</POSTNUMMER> 
<ORT>RONNEBY</ORT> 
</ADRESS> 
 
I detta exempel skapas adresslistan där en person består av fyra stycken element: 
förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer och ort. På detta sätt kan adresslistan 
enkelt sorteras och sökas i. Den här sortens XML-fil gör alltså att bearbetningen sker på 
ett effektivare sätt då den är uppmärkt med en strikt syntax som kan läsas av olika 
datorsystemen. [12] 
 

3.5.3.4 DTD och XML-scheman 

Ett XML-dokument anses vara giltigt om det följer den DTD (Document Type 
Definition) som finns i, eller länkad till dokumentet. DTD: n är en teknik som används 
för att beskriva eller sätta regler och krav för hur strukturen i en XML-applikation skall 
vara uppbyggd. Dvs. vad märkorden skall ha för betydelse samt i vilken ordning de får 
förekomma. [3] 
  
Processen att definiera märkorden som förekommer samt sätta upp kriterier för i vilken 
ordning de får förekomma är en process som kräver noggrann planering och benämns 
ofta som en informationsanalys. Som illustreras nedan kan man använda sig av en 
trädstruktur för att beskriva märkordens relationer och beskriva ett dokuments 
struktur.[3] 
 
 

ORT POSTNR EFTERNAMNFÖRNAMN 

NAMN POSTADRESS GATUADRESS

ADRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3  Bilden visar strukturen i ett XML-dokument 
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Trädet ovan skall tolkas på följande sätt. En adress innehåller ett namn en gatuadress 
samt en postadress. Ett namn består i sin tur av ett förnamn och ett efternamn, och 
elementet postadress innehåller ett postnummer och en ort. 
 
Tack vare den här trädstrukturen och dess regler kan nu ett dokument beskrivas. För att 
ge exempel på en av reglerna som satts upp i vår trädstruktur ovan, kan vi ge exemplet 
att till exempel subelementet NAMN måste efterföljas av ett FÖR och EFTERNAMN. 
För att sedan göra så att applikationen förstår innebörden av trädet kodas det om i en 
DTD.[3] 
 
Ett XML-schema är en modell som har ungefär samma uppgift som en DTD. Scheman 
använder samma syntax som XML och på grund av detta så är det inte kompatibelt med 
SGML, vilket en DTD å andra sidan är. [3] 
 
Ett XML schema används alltså för att sätta regler för hur element och attribut skall vara 
organiserade i XML-dokumentet. Ett element kan beskrivas som den definierade taggen 
och här måste man även specificera vilken typ av data elementet får innehålla, t.ex. i vårt 
exempel en adress innehåller namn. För att XML dokumentet skall vara giltigt måste 
man I DTD:n även deklarera vilka element som har attribut, vilka värden de attributen 
kan ha samt vad attributen har för default värde.[3] 
 
 
3.5.4 Tillämpningar 
 
XML som idag har möjlighet att användas till en rad olika saker har dock främst tre 
viktiga områden där det med högsta sannolikhet kommer att få stor betydelse. 
 

3.5.4.1 Hantering av dokument 

Vanligtvis finns det mängder av dokument i form av rapporter, beslut, utredningar och 
brev m.m. i en organisation. När de här typerna av dokument förses med så kallad 
metadata dvs. information om själva informationen, medför detta flera positiva aspekter. 
Denna sorts dokument som kan ses som en behållare av information och lämpar sig väl 
för att märkas upp med hjälp av XML om man vill uppnå följande enligt stadskontoret: 
 

• Hitta informationen snabbt och enkelt i dokumenten genom de beskrivande märkorden. 
 
• Publicera dokumenten på flera olika medier då layouten är skild från informationen. 

Detta medför att layouten är olika beroende på var den ska publiceras. 
 

• Rollbalanserad åtkomst, vilket innebär att man med hjälp av märkorden kan 
selektera ut dokumentens innehåll till olika användare. 

 
• Lagring av dokument under en längre tid är möjligt då XML inte är knutet till någon 

speciell leverantör eller programvara. 
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• Konstruera avancerade Webbsidor är möjligt då layouten är skild från informationen 
och märkorden kan användas för att beskriva den avancerade presentationen.[16] 

 

3.5.4.2 Elektroniska affärer 

Elektroniska affärer har mycket att vinna på XML. Vid elektroniska affärer används de 
programvaror som finns tillgängliga för att både skapa, presentera och administrera 
XML-kodad information. Används XML undviker troligtvis också företag bekymret att 
bestämma vilket format man skall använda vid transaktioner på nätet. [6] 
 
Man kan säga att den så kallade XML basen är för en ny typ av integration av 
programvaror, en standard för utbyte av information. Elektroniska affärer kan komma 
att bli enklare med XML eftersom det går snabbt och är relativt enkelt att implementera 
och standardisera i den interna verksamheten.[7] 
 

3.5.4.3 Webblösningar 

Med XML finns möjligheter att skapa mer avancerade och dynamiska webbsidor. 
Eftersom informationen är uppmärkt kan man också utveckla mer avancerade 
sökfunktioner, som ger möjlighet att söka på t.ex. en författare av en bok på Internet. [6] 
 
Presentationerna i likhet med HTML blir mer dynamiska med hjälp av layoutmallar. Man 
kan tillexempel använda sig av det dynamiska presentationsformatet XSL som vi 
beskrivit tidigare i uppsatsen. Man möjliggör även en snabb och enkel uppdatering av 
webbsidan vid användandet av XML. Detta möjliggörs då man skiljer på innehåll från 
presentation, och en uppdatering i layouten behöver inte betyda att koden eller 
märkorden i själva XML-filen måste uppdateras. [6] 
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4 Bakgrund Elektronisk handel 
 
 
Begreppet elektronisk handel har som sagt många innebörder. Den definition som vi kommer att 
använda är följande: 
 
”En affärsverksamhet eller med andra ord betalningar, transaktioner eller köp och försäljning av en 
vara eller tjänst på Internet.” 
 
 
När ordet elektronisk handel nämns, tror vi att många med oss håller med om att 
ovanstående beskrivning av ordet är den vanligaste definitionen. Efter att ha läst i olika 
litteraturer anser vi att de flesta författarna inte skulle kunna anse att vår definition är 
felaktig men däremot säga att elektronisk handel är så mycket mer.  
 
Elektronisk handel kan också vara ”En affärstransaktion som sker med tele kommunicerande 
nätverk, och innefattar köp och försäljning av produkter och tjänster samt information över ett 
datornätverk som inkluderar Internet”. [17] 
 
Påståendet ovan vidareutvecklar innebörden av begreppen betalning och köp och 
försäljning. Det kopplar samman dem med banktjänster, shopping, aktieköp, 
jobbsökning och utförande av aktioner, där allt görs på Internet. Klargöras skall också 
göras att om elektronisk handel ska kunna ske krävs också att det finns en elektronisk 
marknad som då inte är en fysisk byggnad, utan nätverksbaserad ställe där 
affärstransaktioner inträffar.[17] 
 
Elektronisk handel över nätet är i princip all affärsverksamhet t.ex. betalningar, 
transporter och försäkringar, det förknippas med tekniken och begreppet elektronisk 
handel.[20] 
 
Det finns fyra olika typer av elektroniska affärer: 
 

1. Företag som gör affärer med andra företag, dvs Business to Business (B2B) 
  
2. Företag som gör affärer med konsumenter, dvs Business to Consumer (B2C)  

 
3. Konsument som gör affärer med företag, dvs Consumer to Business (C2B). Med 

detta menas att konsumenter kan hitta varandra på nätet och gemensamt få en 
bättre förhandlingsposition gentemot företaget.  

 
4. Affärer mellan konsumenter, dvs Consumer to Consumer (C2C).  

Det kan också skiljas mellan direkta och indirekta elektroniska affärer. Direkta är när 
köparen i samband med köpet även får leveransen levererad via nätet. Exempel 
är musik och programvara. Vid indirekta elektroniska affärer sker 
affärstransaktionen elektroniskt, men leveransen sker fysiskt via traditionella sätt 
att leverera varor. [13] 
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4.1 Fakturering 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp vad en faktura är och hur själva faktureringen 
fungerar. En jämförelse mellan elektroniska och traditionella pappersfakturor kommer att 
göras där för och nackdelar tas upp. Vi kommer även att behandla arkivering och 
säkerhet lite kort 
 
 
4.2 Vad är fakturor och fakturering 
 
Fakturering är ett begrepp och ett sätt som används av olika företag för att ta betalt. 
Detta sker genom att företaget, på något sätt levererar en faktura till kunden. Begreppet 
faktura som regelbundet används i denna uppsats, har innebörden att beteckna ett 
dokument som skickas till en kund för att beskriva hur mycket denna är skyldig, samt när 
skulden skall betalas till det aktuella företaget. [11] 
 
Det finns flera olika typer av fakturor men inte någon allmänt vedertagen standard för 
benämning av de olika faktureringssätten. Därför är det oftast företagen själva som 
skapar egna namn på faktureringssättet. Till exempel beskriver Föreningssparbanken sina 
fakturor som skickas över Internet för e-fakturor. Exempel på olika faktureringssätt är 
pappersfakturor som är den vanligaste typen samt e-postfakturor, dvs. fakturor som 
överförs via e-post till mottagaren. [11] 
 
 
4.3 Fakturerings processen 
 
För att få förståelse för hur mycket jobb manuell faktureringen innebär, till skillnad från 
de fördelar som skulle kunna uppnås om detta automatiserades, kommer vi i detta stycke 
beskriva faktureringsprocessen eller ”ta-betalt-processen” som omfattar ett flertal steg. 
 
Stegen i faktureringsprocessen är följande:  
 

• Datainsamling är det första steget och innebär att man måste samla in data om 
kunder, produkter och priser. Den här informationen kan sedan lagras i en 
databas. Informationen som är lagrad uppdateras sedan efter behov vid 
exempelvis prisförändringar eller om man får nya kunder.  

 
• Matchning som är det andra steget motsvaras av att händelserna som matchas mot 

databaser med kunder, produkter och priser. Dessa uppgifter utgör sedan 
underlag för faktureringen. 

 
• Fakturaframställan innebär att man bestämmer hur fakturan skall se ut. Man kan 

till exempel ibland skriva korta meddelanden, eller skicka med reklam på fakturan 
som skickas till kunden. 
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• Distribution innebär att fakturan skickas till kunden. När man använder sig av 
pappersfakturor måste fakturan skickas per post medan e-postfakturor, 
Internetfakturor mm distribueras elektroniskt. 

 
• Reskontrahantering innebär att man tar hand om, och bevakar inbetalningar från 

kund. Betalar inte kunden i tid blir det aktuellt med påminnelser och kravbrev 
samt eventuell inkassoverksamhet. 

 
Faktureringsprocessen kan även inkludera vissa stödtjänster. Det kan t.ex. röra sig om en 
kundtjänst, vilken kan besvara frågor i fakturarelaterade ärenden. [11] 
 
 
4.4 Elektroniska fakturor VS Pappers fakturor 
 
Det finns en hel del nackdelar med pappersfakturor, det är ett omständigt sätt för företag 
att utbyta information med varandra på. Det krävs mycket manuellt arbete för att skicka 
och ta emot en traditionell pappersfaktura.  
 
När fakturan är sammanställd skrivs den ut från systemet på ett papper. Detta papper 
skall sedan vikas och läggas in i ett kuvert med porto innan det är dags att skicka den 
med posten. Mottagaren av fakturan måste vid ankomsten sprätta upp kuvertet och 
sedan få in den i sitt system. Detta görs genom manuellt arbete. Ofta är det mycket 
information som står på en faktura som skall föras in i systemet. 
 
Om en faktura skickas elektroniskt skulle många av stegen ovan kunna slopas helt. 
Istället för att skriva ut fakturan skickas den direkt till mottagarens system. Klistra kuvert 
och sprätta upp dem är något som inte då skulle behövas. Nedan är en bild som 
illustrerar två faktureringsprocesser, den första visar hur faktureringen går till på det 
traditionella sättet med pappersfakturor. Den andra visar hur processen går till efter ett 
införande av elektronisk fakturering. 
 
 

 
 
Figur 4. En affärstransaktion före respektive efter ett EDI-införande. [1]. 
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Det finns många fördelar med elektronisk fakturering, det tas upp mer om dem längre 
fram i arbetet och beskrivs där mer ingående. 
 
 
4.5 Spara pengar på den nya tekniken 
 
Enligt en studie baserad på intervjuer med 32 svenska företag med en omsättning på över 
5 miljarder kronor och utförd av Ernst & Young Consulting, sker 90 procent av all 
fakturahantering i de svenska företagen genom att hantera fakturorna manuellt dvs. i 
pappers format. Detta anser Lars Weigl, partner i Ernst & Young vara onödigt då de 
flesta industriföretag kan minska sina transaktionskostnader med 60-80 procent samtidigt 
som produktiviteten ökar 10-20 procent i de sektorer som använder den nya, 
”elektroniska” tekniken. [24] 
 
I denna studie har företagen också fått svara på vad som bromsar införandet av den nya 
tekniken. Osäkerhet kring sekretessfrågorna anges som ett skäl i kombination med de 
höga investeringskostnaderna. Just investerings kostnaderna säger Johan Nordberg, 
konsult och projektledare för undersökning hos Ernst & Young Consulting, vara ett 
rimligt själ för att inte införa ett EDI - eller XML baserat system eftersom de inte bara 
behövs i det egna systemet utan i även i de företag som man skall utbyta information dvs. 
fakturor med. Ett annat hinder för införandet av den nya tekniken säger han är bristen på 
accepterade säkerhetsstandarder och gemensamma rutiner i det internationella 
banksystemet. Den stora potentialen med ett sådant här B2B system är att det kan 
användas på den globala marknaden, men för att det skall fungera krävs också ett globalt 
banksystem säger Johan Nordberg. [24] 
 
Skillnaden mellan olika länders banksystem är stor. I Sverige klarar banksystemet att helt 
automatiskt sköta fakturor m.m. medan USA: s banksystem är uppbyggt på checkar. 
Detta innebär att införandet av affärssystem baserade på XML, eller andra tekniker, har 
större potential att slå igenom här i Sverige.[24] 
 
Företagen i denna studie har också fått svara på vad de anser om framtidsutsikterna för 
elektroniska affärssystem. Mer än 80 % av de svenska företagen tror att de inom tre år 
har övergått till elektronisk fakturering, förutsatt att säkerhetsfrågorna kan lösas och det 
internationella bankväsendet kan enas om gemensamma rutiner och standards. Detta 
anser Lars Weigl inte vara något problem då banker inte bara är konkurrenter med 
varandra utan även också med helt nya aktörer på finansmarknaderna. De nya aktörerna 
säger han kan både bli komplement och konkurrenter till bankerna vilket skyndar på 
lösningar i B2B-området. [24] 
 
Ett annat problem enligt Marie Lundmark är att företag vid elektronisk betalning är att 
företag inte vet hur arkiveringen och attesteringen kan göras. Detta trots att 
bokföringslagen från och år 2000 tillät elektroniska fakturor och elektroniska attester 
som bokföringsunderlag. Det sker alltså en anpassning till att kunna betala elektroniskt, 
men är företagen beredda på att göra en miljonbetalning via en knapptryckning på nätet 
och den hantering som medföljer. [23] 
En förutsättning för att få fullt genomslag är dock att IT-mognaden i allmänhet och 
förmågan på den elektroniska marknaden i synnerhet får fullt genomslag i hela 
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näringslivet och över hela landet. Ett problem som många företag, främst de stora samt 
kommuner, vittnar om när det gäller implementering av elektroniska affärer är att det 
inte finns något företag att samarbeta med. [24] 
 
 
4.6 Dyrt med manuell fakturahantering 
 
En organisation med 40 000 fakturor på ett år förlorar sex miljoner kronor då elektronisk 
och automatiserad hantering av fakturorna inte införs. Detta är på grund av tid - och 
kostnads krävande rutiner för beställning och fakturering. Man kan också uttrycka det så 
att man betalar 120 000 kronor varje vecka eller 480 000 per månad i onödan för sina 
manuella rutiner. [25] 
 
Att införa elektronisk fakturering medför att de administrativa arbetsprocesserna helt 
läggs om. Förenklade och automatiserade arbetsrutiner innebär att mycket tid kan 
frigöras, och användas till annat. Exempelvis skulle den offentliga sektorn tjäna eller 
frigöra 6,5 miljarder kronor bara på att förenkla rutinerna för beställning och fakturering. 
Utöver rationalisering av arbetsrutiner rörande fakturering kan man tjäna ytterligare på 
att man får kortare ledtider, effektivare transporter av dokument samt effektivare 
offentlig upphandling vilket motsvarar ytterligare besparingar på 20-25 miljarder kronor 
inom den offentliga sektorn. [25] 
 
 
4.7 Lagar gällande bokföring och arkivering 
 
Kapitlen i bokföringslagen som är intressanta för den här uppsatsen är framför allt 5:e 
kapitlet som innehåller löpande bokföring och verifikationer samt kapitel som beskriver 
lagar för arkivering av räkenskapsinformation m.m. För mer info se bilaga 9.3 
 
För varje affärshändelse skall det enligt bokföringslagen finnas en verifikation, om 
företaget tagit emot en uppgift om en affärshändelse. Verifikationen skall i sin tur 
innehålla uppgifter om när den sammanställts och inträffat samt vad den avser och vilket 
belopp den är på. Verifikationen skall även ha ett verifikations nummer av något slag, så 
att varje bokförd affärshändelse skall kunna kopplas till den aktuella verifikationen. [27] 
 
När det gäller arkivering skall och kan räkenskapsinformation bevaras på tre olika sätt: 
 
• vanlig läsbar form (dokument)  
• mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller  
• lagring i annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med 

tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan 
tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2. [27] 

 
Alla dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som 
företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det 
kom till företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med 
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räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick 
materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes. [27] 
 
Lagring av dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som innehåller 
räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall sparas fram till 
och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 
De skall även förvaras i Sverige, och i ett ordnat skick. [27] 
 
Tillstånd för att förstöra dokument ges av Finansinspektionen när det gäller företag som 
står under inspektionens tillsyn. Annars ger skattemyndigheten tillstånd att förstöra 
dokument, om det finns särskilda skäl. [27] 
 
Det är alltså en klar fördel med de elektroniska fakturorna då en hel del arkiveringsarbete 
kan komma att sparas in. Utrymme för fakturor 10 år tillbaka i tiden tar i många fall en 
hel del plats och plats kostar pengar. Arkiverade pappersfakturor måste förvaras i 
speciella skåp. Eftersom dessa skåp måste vara brand - och inbrottssäkra kostar de flera 
tusen kronor beroende på storlek och hur brand – och inbrottssäkra de skall vara. [27] 
 
 
4.8 Säkerhet 
 
Människor och organisationer i allmänhet ställer - och har högre krav på säkerheten när 
det gäller nya elektroniska transaktioner än de äldre traditionella. En jämförelse kan vara 
ett bankomatuttag och att köpa något via Internet. Vid en bankomat kan vem som helst 
stå bakom dig och se vilken kod som slås in. Sedan kan personen i fråga råna dig på 
pengarna som är uttagna och även kortet för att göra ytterligare uttag. Chansen att någon 
hittar eller stjäl ditt bankomatkort och slår in rätt kod på tre försök är större än att någon 
fångar upp kortnumret på Internet. 
 
Det krävs en helt annan kompetens att göra bedrägerier via Internet än att råna någon på 
gatan. Vem som helst med akut pengabrist skulle i princip kunna utföra ett rån på gatan 
medan ett brott på Internet enbart kan begås av de få personer med rätt kompetens. 
 
Fakturor i sig är inga värdehandlingar och behöver därför inte vara rigoröst skyddade. 
Om någon skulle vilja manipulera en pappersfaktura är detta mycket enkelt gjort med en 
skanner, dator och en färglaserskrivare. Fakturan skannas in i datorn där den sedan 
ändras på olika sätt. Det kan vara både summa och kontonummer som kan vara aktuellt 
att ändras. När detta sedan är gjort är det bara att skriva ut den nya manipulerade 
fakturan på en färglaserskrivare. Dagens moderna teknik gör att denna förfalskning är 
möjlig att göra mycket enkelt och snabbt. 
 
En förfalskning av en elektronisk faktura skulle kunna gå till på ett liknande sätt, dock 
utan skanner och skrivare. Fakturan fångas upp via Internet och tas in i förfalskarens 
dator där den sedan manipuleras. När detta är gjort skickas den vidare till den riktiga 
mottagaren. 
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4.9 Betalning av elektroniska fakturor 
 
För att kunna betala en elektronisk faktura krävs det att även bankerna har och stödjer 
de tjänsterna. Istället för att fylla i belopp och bank- eller postgiro nummer manuellt för 
företaget som vill betala en faktura, kan bankernas system automatiskt tolka 
informationen som har skickats till dem för att fakturan skall betalas. Eftersom fakturan 
är elektronisk och uppmärkt med hjälp av XML skickas enbart den nödvändiga 
informationen om fakturan för att den skall kunna bli betalad till banken. Detta görs 
elektroniskt från avsändarens system till bankernas system. 
 
Många företag använder sig redan utav elektronisk betalning. En fil skickas elektroniskt 
till post – eller bankgirot med de betalningar som skall utföras. Dock är det någon på 
företaget som måste göra denna fil genom att fylla i kontonummer och annan viktig 
information som belopp m.m. Tanken med Rubicon och andra liknande system som vi 
kommer att beskriva längre fram i arbetet är att de systemen skall generera denna fil på 
egen hand när fakturorna är attesterade och redo för betalning. 
 
 
4.10 Attestering 
 
Innan betalningen sker måste fakturan attesteras av någon ansvarig. Efter att fakturan 
har blivit attesterad av ansvarig skall är den redo att betalas. En funktion som skall finnas 
i det norska systemet Rubicon är elektronisk attestering. Fakturan visas elektroniskt och 
ansvarig får sätta en digital signatur för att godkänna den för betalning, detta görs genom 
ett fåtal musklick. Är fakturan inte attesterad kommer den inte att komma upp till 
utbetalning. 
 
Genom elektronisk attestering slopas pappershögar av fakturor som skall skrivas under 
av ansvarig, detta efter som de finns elektroniskt i systemet. 
 
 
4.11 Hur kommer XML in i bilden? 
 
För att ett företag skall kunna införa elektroniska fakturor krävs det att deras system kan 
kommunicera med andra företags system, både kunder och leverantörer. Och för att de 
skall kunna kommunicera är de tvungna att förstå varandra. Det kan de göra om de 
”talar” samma språk.  
 
XML blir då aktuellt i sammanhanget eftersom det är en standard enligt W3C. Och 
eftersom det är en standard enligt dem kan olika system kommunicera med varandra om 
de stödjer och följer den. Vi tror att fakturahanteringen hos företag blir effektivare om 
elektroniska fakturor införs med hjälp av XML. Och det är utifrån det vi kommer att gå 
vidare i utredningen. 
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4.12 Alternativa lösningar 
 
För att kunna införa elektronisk fakturering hos ett företag är det inte alltid tvunget att 
göra några större förändringar på det redan befintliga systemet. Företag som Elma och 
PostNet har utvecklat tjänster för elektronisk fakturering för företag som inte vill eller 
har möjlighet att göra större ändringar i sitt system. För att fakturor skall kunna skickas 
från leverantör till kund går de via Elma eller PostNet där fakturan konverteras från ett 
format till ett annat format som mottagarens system av fakturan kan förstå. 
 
Både Elma och PostNet är alltså exempel på alternativa lösningarna till XML vid 
elektronisk fakturering och vi beskriver nedan hur de här alternativen fungerar. 
 
 
4.12.1 Elma eInvoice 
 
Storföretag 
 
Lösningen för stora - och medelstora företag heter Elma eInvoice, där förses kundens 
faktureringssystem med en Elma eCom Connection-kundanslutning, via vilken kunden 
kan sköta hela sin elektroniska fakturering. Tjänsten länkas direkt till fakturamottagarens 
system utan några kopplingar via olika bankers system. Elma eCom Connection-
lösningen har hög datasäkerhet eftersom fakturatrafiken krypteras med teknologier. Varje 
mellanlager som fakturorna passerar övervakas med hjälp av utvecklade automatiska 
övervakningsteknologier. Eventuella problem i fakturatrafiken slår omedelbart larm hos 
Elma Helpdesk eller banken och felet åtgärdas omgående. 
  
Elma eInvoice lämpar sig för fakturautställare med stora och mångsidiga krav på 
fakturahantering samt för storföretag med ett stort antal inköpsfakturor. 
 
 
Småföretag 
 
Småföretagens elektroniska fakturering sker via Elmaeinvoice.com-tjänsten. Fakturorna 
skickas via en programvaruanslutning eller en webbläsare till mottagaren. 
Elmaeinvoice.com-tjänsten länkas direkt till fakturamottagarens system. 
 
Med hjälp av webbläsaren kan den elektroniska fakturans specifikationer ses i Elmas 
datalager. Därtill kan ekonomisystemets applikation i datalagret hämta 
specifikationsuppgifter till den elektroniska fakturan antingen i XML - eller ASCII-
format. För fortsatt behandling såsom arkivering eller elektronisk cirkulation kan 
mottagarens ekonomiapplikation också ladda ner elektroniska fakturorna från datalagret 
till sitt ekonomisystem i PDF - eller HTML-format. 
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För småföretag och konsumenter är Internetbanken det naturligaste stället att ta emot 
elektroniska fakturor. De elektroniska fakturorna skickas till Internetbankerna och kan 
där ses i Internetbanken med hjälp av webbläsaren. Webbläsaren är då i kontakt med 
fakturornas bilder och specifikationsuppgifter vilka finns i Elmas datalager i pdf - och 
html-format. Vid behov kan användaren nerladda fakturorna i pdf-format till sin egen 
arbetsstation. 
 
 
 

 
 
 
Figur 5   Bilden visar hur fakturahanteringen hos Elma eInvoice fungerar. 
 
 
 
4.12.2 PostNet 
 
PostNet är Postens affärsområde för elektronisk handel och affärskommunikation. Med 
PostNet överförs enkelt elektroniska handelsdokument såsom; beställningar, prisinfo och 
fakturor till kunder och leverantörer. PostNets tjänster är e-butikstjänster, betalväxel, 
katalogtjänster, ordersystem och konsulttjänster. För att utföra denna kommunikation 
mellan företag använder sig posten utav EDI. 
 
Med EDI är det möjligt att överföra elektroniska handelsdokument mellan företags olika 
kunder och leverantörer. Det går att skicka och ta emot order, orderbekräftelser, pris- 
och artikelinformation, fakturor, betalningar, m.m. helt papperslöst. PostNet fungerar 
som en säker växel mellan företag och deras samarbetspartners. Den konverterar 
informationen mellan olika datorplattformar för att kommunikationen skall fungera. De 
flesta typer av kommunikationsprotokoll och meddelandetyper som förekommer i 
Sverige kan skickas via PostNet. 
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PostNet kan även erbjuda en helhetslösning för EDI-trafik, där de tar hand om allt från 
förstudier och projektledning inför igångsättande, till löpande drift och underhåll av 
företagets system. 
 
En tjänst som PostNet har för företag som använder sig utav elektroniska fakturor är att 
de inte behöver skicka en pappersfaktura till de kunder som ej ännu infört elektronisk 
fakturahantering. Leverantören skickar en elektronisk faktura till PostNet där den sedan 
konverteras till vanliga fax eller brev som distribueras ut till mottagaren på vanligt sätt. 
Klar fördel då elektroniska fakturor är det ända som behöver förekomma hos de 
fakturerande företagen även då mottagaren använder sig utav traditionell 
fakturahantering. 
 
En annan fördel med PostNet är att det blir lättare att nå de mindre och medelstora 
företagen och organisationerna. Avsändaren sänder och tar emot information oberoende 
av mottagarens öppethållande, teknik m.m. De mindre företagen har inte alltid de 
resurser som krävs för att vara ständigt tillgängliga med personal. Fler fördelar är att 
PostNet bevakar och driver utvecklingen inom EDI för att hela tiden vara uppdaterade 
med det senaste. Samtidigt som det är enkelt och att komma igång så slipper PostNets 
kunder att tänka på det tekniska då det är PostNet själva som sköter den biten. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Detta kapitel syftar på att få en bild av hur de olika företagen ser på XML och elektronisk 
fakturering. För att få en helhetsbild av hur XML och elektronisk fakturering används har vi valt att 
dela in de företag vi intervjuat i tre kategorier.  
 
 
Den första kategorin är företag som tillverkar kompletta affärssystem. 
 
Kategori två är utvecklingsföretag som kan tänkas få uppdrag från kunder med befintliga 
system utan stöd för XML men som vill ha det vidareutvecklat, med stöd för XML. 
Detta för att bl.a. kunna använda sig utav elektronisk fakturering. 
 
Kategori tre är företag som har affärssystem som stödjer och redan använder sig utav 
elektronisk fakturering. Tanken med dessa intervjuer är att få reda på åsikterna om hur 
deras elektroniska fakturering fungerar och vad de har för åsikter om det. I denna 
kategori ingår även företag som använder sig utav traditionell pappersbaserad fakturering. 
Med de intervjuerna vill vi få fram om det finns intresse att införa elektronisk fakturering 
för dem. Även att se om de har vetskap om att det finns sätt att ersätta den traditionella 
fakturahanteringen. 
 
 
5.1 Intervjuer 
 
 
5.1.1 (A) Tillverkare av kompletta affärssystem 
 
Vi har valt att intervjua SPCS Global Systems och Hogia i denna kategori av företag. 
Anledningen till detta är att många känner till dessa två företag och att många företag 
använder sig utav någon av deras produkter. 
 
Med de här två företagen blev intervjuerna i diskussionsform och vi har därför valt att 
sammanställa resultat av intervjun i löpande text för att ge en bättre helhetsbild. För att 
se de frågor vi utgick ifrån att se bilaga 9.2.1. 
 
SPCS Global Systems Koncernen 
 
Vi har varit i kontakt med Akribi i Helsingborg som ingår i SPCS Global Systems 
koncernen. Även norska Rubicon Norge ASA ingår i den. 
 
En faktura kostar ca 400 kr att hantera med dagens teknik som de flesta företag använder 
sig utav. Med dagens teknik menas vanliga traditionella pappersbaserade fakturor. För att 
bl.a. få ner kostnaden för varje faktura håller norska Rubicon på att utveckla ett nytt 
system som är baserat på XML. 
 
För att fakturahantering med hjälp av XML skall slå igenom är många tvungna att 
använda sig utav det. En jämförelse kan vara att en person som har en fax inte har någon 
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användning av en den om ingen annan har det. För att kunna skicka och ta emot fax 
måste någon annan även ha en fax. Är det enbart ett fåtal företag som använder sig av 
XML i fakturahanteringen är det inte lika fullt användbart som det vore om flera 
använde sig utav det.  
 
De största företagen har sina egna standarder som de använder sig utav, leverantörerna i 
sin tur har varit tvungna att anpassa sina system efter deras. Ur marknadssynpunkt tror 
de på Akribi att det är XML som kommer att gälla i affärssystem i framtiden.  
 
Dagens problem är att gamla system inte stödjer XML utan de är tvungna att lägga ner 
pengar på en konverterare. En sådan lösning konverterar ett systems format till ett annat, 
och på det sättet kan olika system kommunicera med varandra. Det finns många som har 
satsat på en sådan lösning men den är inte alltid så billig, den kan komma att kosta lika 
mycket som hela det befintliga systemet. Oftast är det inte vidare populärt att byta ut ett 
befintligt system bland företagen. 
 
Efter sommaren 2001 räknar Akribi med att lansera sitt nya system som har stöd för 
XML. Rubicon som detta system heter är för de medelstora - och större företagen, det 
innehåller ekonomi, bokföring, logistik, order, lager, statistik och fakturahanering m.m. 
Allt som behövs för att sköta den ekonomiska och administrativa delen för ett företag. 
De mindre företagen är inte alltid i behov av ett sådant här stort system med alla dess 
funktioner utan nöjer sig med enklare varianter. Priset på detta nya system kommer att 
ligga runt 120 000 kr för 3 användare. Det talar för att Rubicon tilltalas av de medelstora 
och större företagen. En klar fördel är att Rubicon är tänkt att fungera utan konsulthjälp. 
Det nya systemet skall vara så enkelt att några konsulter inte är tvungna att hyras in för 
att användarna skall kunna använda det. Eftersom konsulter ofta innebär stora kostnader 
är detta en klar fördel. 
 
SPCS i Växjö utvecklar system till mindre företag. Exempel på produkter de säljer är 
SPCS-skatteprogram, SPCS-administration, SPCS-faktureringsprogram och SPCS-
bokföringsprogram m.m. För dessa mindre program är inte XML aktuellt ännu, det är 
inte ens under utveckling, trots att en del småföretagare efterfrågat det. Men på sikt skall 
det även komma till de här mindre produkterna. Det är framförallt i SPCS-
faktureringsprogram som XML kommer att bli aktuellt i. 
 
Någonting som talar för XML är att Microsoft trycker på standarden. Att ett sådant stort 
företag som Microsoft har intresse för XML kan göra att det får riktig stor 
genomslagskraft. Detta eftersom många använder sig utav någon eller några av 
Microsofts många produkter. 
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Hogia 
 
Vi har även varit i kontakt med Bernt Wikarp på Hogia. De har ett system under 
utveckling som heter Art. Än så länge är det bara ett pilotprojekt. Även de kommer att 
använda sig utav XML men i inledningsfasen kommer det först och främst gälla 
kommunikation mellan Hogias egna produkter. Givetvis är tanken att även deras system 
skall kunna kommunicera med andra system som använder sig utav XML. 
 
Eftersom Hogia i skrivande stund inte kommit långt med deras nya system är de själva 
inte riktigt säkra över hur det kommer se ut och fungera. Dock tror de att det är XML 
som kommer att gälla i framtiden men som sagt då krävs det att flera företag använder 
det i sina system. 
 
Då mottagaren har fått fakturan har denna möjlighet att skriva ut den på papper om så 
önskas. Dock kräver inte lagen att elektroniska fakturor behöver skrivas ut på 
arkivbeständigt papper för arkivering, utan lagen säger att fakturan skall arkiveras på det 
mediet som den har inkommit på.  
 
I deras nya system kommer i första läget inte att finnas någon attesteringsrutin. För att 
godkänna en utbetalning är fakturan tvungen att skrivas ut och ett godkännande från 
ansvarig görs via e-post så att fakturan kan betalas. 
 

5.1.1.1 Analys av resultat i kategori A 

De båda intervjuade företagen har kompletta affärssystem under utveckling som kommer 
att stödja XML. De har tidigare aldrig erbjudit några system med detta stöd. Nu kommer 
de båda företagen att satsa på XML då de tror att det är XML som kommer att gälla i 
framtida affärssystem. Detta eftersom XML är ett bra sätt att utbyta strukturerad 
information på ett standardiserat sätt. Vi tror att företag som Akribi och Hogia har 
bedömt att marknaden börjar bli mogen för sådana här typer av system. Men även att det 
är dags för dem att börja profilera sig inom detta område. 
 
En annan anledning till att de båda intervjuade företagen anser att XML kommer att bli 
stora i framtidens affärssystem är pga. Microsoft trycker på utvecklingen av det. Om 
Microsoft hade velat att en annan standard än XML skulle komma fram tror vi att 
utvecklingen skulle gå mycket långsammare eftersom många har någon eller några av 
Microsofts många produkter. En förutsättning för att XML i affärssystem skall slå 
igenom är dock att fler ansluter sig till standarden. Företags system är oftast dyra och hårt 
knutna till företagets organisation vilket medför att de inte vill byta ut eller modifiera sitt 
nuvarande system. För att ett företag som tycker att sitt system fungerar bra skall byta ut 
det mot ett nytt krävs det att det nya systemet medför många fördelar. Denna 
uppfattning bildade vi oss efter att intervjuerna med kategori C hade genomförts. 
 
Varken Akribi eller Hogia erbjuder någon sorts modul som stödjer XML till deras redan 
befintliga system. För att få stöd för XML krävs det att deras kunder införskaffar deras 
nya system som stödjer det. Vi tror att anledningen till detta kan vara att de vill sälja hela 
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kompletta system som inbringar mer pengar än att sälja uppgraderingar till redan 
befintliga system. 
 
Respondenterna tillsammans med oss är även eniga om att både tid och pengar kan 
komma att sparas in då användare inför deras nya system. Eftersom tanken oftast med 
affärssystem är att företag som använder dem skall få lättare att sköta sin administration 
stämmer säkert det. Men något som man kan ha i åtanke är att företagen självklart talar 
mycket väl om sina egna system och dess fördelar. 
 
 
5.1.2 (B) Tillverkare av delar till redan färdiga system 
 
Improve som vi har valt att intervjua i denna kategori är bland de ledande företagen på 
marknaden som utvecklar XML-lösningar. Därför ansåg vi att de var mycket 
kvalificerade för att besvara våra frågor. Visma Business ASA tillverkar dels kompletta 
system samtidigt som de utvecklar delar till redan befintliga system, därför tog vi med 
dem i denna kategori.  
 
Följande frågor har vi ställt: 
 

1. Vad anser Ni om XML? 
 
På denna fråga svarade Visma att de anser att XML är ett utmärkt sätt att utbyta 
information mellan system, men det är ingen ”silver bullet” dvs. det löser inte riktigt alla 
problem som till exempel EDI anklagas för. Visma säger vidare att det som är det 
generella problemet vid all dataöverföring är detsamma som överföring av all annan 
information, nämligen tolkning. På Visma säger de att de har ett visst sätt att koda sin 
information och andra system har andra sätt. Men vems skall gälla i sådana fall? Jo, den 
som är först eller störst kommer att vinna. Skulle det finnas gemensamma standarder för 
hur datautbytet skulle ske vore inte tolkningen något problem. 
 
Improve anser att XML är ett mycket bra verktyg som skapar möjligheter. De säger att 
XML inte löser alla problem i sig självt men det skapar förutsättningar för att lösa 
problem. De anser även att XML har stor potential då det kan användas för mängder av 
olika syften, allt från dokumenthantering till e-handel. Avslutningsvis på denna fråga 
säger de att de är övertygade om att XML kommer att etableras som världsstandarden för 
informationshantering. 
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2. Vad gör Ni för typ av XML-lösningar? 
 
Visma svarar att deras system skickar ut och tar emot orderinformation på ett ”eget” 
XML-format. Dvs. att om någon vill tolka det till eller från ett annat XML-meddelande 
krävs en DTD för att tyda informationen. 
Improve använder XML främst för att hantera dokument (t.ex. manualer för bilar, båtar 
flygplan etc.) men gör också lösningar för informationsutbyte och webblösningar där 
XML är en viktig del. 
 
 

3. Vad tror Ni om XML-lösningar för affärssystem? 
 
Som svar på denna fråga anser Visma att XML är det bästa sättet för att kunna utbyta 
information, och därför passar utmärkt i affärssystem. De betonar dock att tolkningen 
fortfarande kommer att vara ett problem tills gemensamma standarder har införts. 
 
På Improve tror man att XML kan vara mycket användbart för att utbyta information 
mellan moduler i ett affärssystem. Det gör att man blir mindre beroende av enskilda 
leverantörer av affärssystem. Man kan helt enkelt lättare byta affärssystem säger de. 
 

 
4. Vad kan XML tillföra till affärssystem? (Fördelar/Nackdelar) 

 
Visma tycker att XML är ett utmärkt sätt för affärssystem att utbyta information med 
andra affärssystem. XML är oberoende av enskilda applikationer, operativsystem och 
leverantörer och detta är positivt för att enkelt förmedla information. 
 
Improve tycker inte XML tillför något till själva affärssystemets funktionalitet. De säger 
att XML bara fungerar som länken mellan modulerna i ett affärssystem. Möjligen kan 
XML tillföra att det blir lättare att arkivera information samt utbyta ekonomisk 
information med andra parter. 
 
 

5. För att göra ett faktureringssystem som kan utbyta information automatiskt mellan varandra, 
är då XML ett bra alternativ? 

 
Ja det är det men dock krävs det att de olika systemen kan kommunicera med varandra 
genom en gemensam standard. 
  
XML är absolut ett bra alternativ anser Improve. XML är nästan alltid ett bra alternativ 
vid utbyte med flera parter. En fördel med XML är bland annat att data kan valideras på 
ett enkelt sätt då innehållet är strukturerat. Improve säger även att på detta sätt kan den 
mottagande parten kontrollera att informationen som kommer är korrekt. 
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6. Är det tekniskt möjligt att göra ett faktureringssystem som kan klara sig utan 
pappershantering? (Fakturan från leverantören skickas elektroniskt från deras system till 
kundens där den läses in automatiskt i deras system genom ett standardiserat format. På detta 
sätt undviks en massa pappershantering) 

 
Eftersom Visma redan nu använder ett elektroniskt faktureringssystem svarar de 
självklart att det är tekniskt möjligt. De anser också att XML: s styrka i detta 
sammanhang är att det går att läsa en faktura/order även utan att ha ett system som 
automatiskt kan ta in meddelandet. 
 
Även Improve är övertygade om att det är tekniskt möjligt att slippa pappershantering 
vid fakturering. De trodde dock möjligen att man kan man stöta på juridiska och 
pedagogiska hinder. 
 
 

7. Används XML i stor utsträckning inom detta område? 
 
Nej, detta därför att alla aktörer inte kör likadana system. Tolkningen är i dagens läge ett 
stort problem och begränsar användandet utav det. 
 
Enligt Improve är det inte många som använder sig utav det ännu, däremot är många på 
väg att införa det. 
 
  

8. Vad tror Ni krävs för att XML skall slå igenom? 
 
Visma anser att XML redan har ”slagit igenom”. Det krävs dock ett bra verktyg för att 
hantera och tolka meddelanden. De här verktygen anser Visma också skall vara gratis och 
ingå i utvecklingsverktyget. Visma anser också att för egen del vill de ha en 
översättningsapplikation så att deras kunder enkelt kan ta ett meddelande och skicka det 
till vilket annat system som helst. 
 
Även Improve anser att XML i mångt och mycket redan har slagit igenom. För att det 
skall slå igenom ännu mer anser de dock att det krävs att ännu fler börjar använda utav 
det. För att användningen i sin tur skall öka krävs en ökad kunskap om XML samt 
billigare och bättre verktyg. 
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5.1.2.1 Analys av resultat i kategori B 

Företag som utvecklar delar till redan färdiga system anser att XML är ett utmärkt sätt 
för att utbyta information samt ett bra verktyg som helt enkelt skapar möjligheter. 
Improve anser till och med att XML kommer att bli en världsstandard för 
informationshantering inom kort. Detta påstående håller vi med om då XML har flera 
fördelar jämfört med traditionell EDI. De anser också att XML i sig har oerhörd 
potential då det kan användas inom flera områden. Dock återstår fortfarande problemet 
med en gemensam standard för hur informationen skall tolkas, vilka DTD: er som skall 
användas. Detta gäller inte bara elektronisk fakturering utan även alla elektroniska 
meddelanden som skall utbytas mellan olika system. Eftersom båda företagen tycker att 
XML är ett bra sätt för bla företag att utbyta information med varandra tror vi att XML 
kommer att vara en naturlig del i många affärssystem i framtiden. 
 
För att XML-baserade system skall slå igenom tror de intervjuade företagen att en 
lösning för hur tolkningen skall ske behövs, samt att kunskapen bland användare om 
XML behöver ökas. Detta är ett faktum som även vi har kommit fram till under 
utredningen. Själva användandet måste ökas samt att billigare och bättre verktyg för att 
utveckla applikationer krävs för att det skall slå igenom ordentligt. När det väl är gjort 
kommer det säkerligen att bli på det sätt företagen tror eftersom de då eventuella hindren 
är borta. 
 
 
5.1.3 (C) Frågor till användare av faktureringssystem: 
 
I denna kategori har vi intervjuat två företag som använder sig utav elektronisk 
fakturering och de är Birka Energi och Alcro. Birka Energi är elleverantörer och Alcro 
säljer färg. De här två företagen har vi hittat via Internet där vi har läst att deras 
fakturering sker elektroniskt och därför var kvalificerade att svara på våra 
frågeställningar. 
 
Tre företag som använder sig utav traditionell fakturering har också intervjuats i denna 
kategori för att ta reda på om det finns intresse och vetskap om elektronisk fakturering. 
Företagen heter Ildecor och säljer inredningar till restauranger och pubar, Pickup som 
utför budtjänster samt Speditionsföretaget ASG. De här företagen är slumpmässigt 
utvalda enbart för att få en uppfattning om hur företags faktureringsrutiner ser ut i 
allmänhet. 
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Följande frågor har vi ställt: 
 

1. Använder Ni elektronisk fakturering? Om nej, varför? 
 
Varken Ildecor, Pickup eller ASG använder sig utav det i dagsläget, dock är ASG på väg 
att införa det i och med att de får ett helt nytt affärssystem i slutet på året. En av 
anledningarna till att Pickup eller Ildecor inte använder sig utav elektronisk fakturering 
beror på att de inte har kännedom om att något sådant finns. 
 
Birka Energi använder sig av både pappersfakturor och elektroniska. De kunder som har 
en bank som stödjer elektroniska fakturor kan få det om de vill. Alcro använder sig 
enbart utav elektroniska fakturor. Dock tar alla deras kunder inte emot fakturan 
elektroniskt. 
 

2. Om ja, är XML inblandat? 
 
I ASG: s nya system kommer XML att ingå som standard för elektronisk fakturering. 
Birka Energi använder sig utav EDIFACT för sin elektroniska fakturering. Alcro:s 
system stödjer XML för både inkommande och utgående fakturor men eftersom varken 
kunder eller leverantörer stödjer det använder de sig utav EDI då fler system stödjer 
detta. 
 
 

3. Hur går det till när Ni fakturerar era kunder? 
 
Fyra företagen använder sig utav pappersfakturor, men Birka energi har som sagt 
elektroniska som tillval. Kunden som har Birka energi som elleverantör kan välja om 
denne vill ha pappers – eller elektroniska fakturor. Dock är kunden beroende av sin bank 
om denne tillhandahåller tjänster som elektronisk fakturering. Om banken har tjänster 
för elektronisk fakturering får kunden upp fakturan i sin webbläsare där OCR-nummer 
och belopp redan är ifyllt med rätt siffror, kunden behöver i princip bara göra några 
enkla knapptryck. Fler kunder beräknas ansluta sig då fler banker inför denna tjänst med 
elektroniska fakturor. 
 
Endast två av Alcro: s kunder tar emot elektroniska fakturor, och det gör de med hjälp av 
EDI-tekniken. Då alla Alcro: s fakturor är elektroniska fastän inte mottagaren stödjer 
tekniken går de till PostNet via e-post. PostNet skriver ut de elektroniska fakturorna till 
traditionella pappersfakturor som sedan skickas ut till mottagarna. Eftersom Alcro har 
köpt denna tjänst av PostNet behöver de inte hantera några utgående fakturor som är av 
traditionellt pappersformat. 
 
ASG, Ildecor och Pickup fakturerar sina kunder på det traditionella sättet, 
pappersfakturor som går med den vanliga postgången. 
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4. Hur fakturerar Ni när en kund har handlat vid 5 olika tillfällen under en faktureringsperiod? 
1 eller 5 fakturor? 1 eller 5 kuvert? 

 
ASG skickar en faktura för varje avtal, dvs. en faktura för varje avtalad transport. Detta 
medför att det blir en till flera hundra fakturor under hela faktureringsperioden som är på 
en vecka. 
 
Ildecor, Pickup och Birka fakturerar en faktura till varje kund för varje faktureringsperiod 
där det står specificerat vad och hur mycket kunden har köpt deras varor eller tjänster. 
Faktureringsperioden varierar mellan företagen, allt från två veckor till flera månader. 
 
Alcro: s kunder kan välja om de vill ha en faktura per faktureringsperiod där allt de 
handlat är specificerat eller om de vill ha en separat faktura för varje inköpstillfälle. 
 
 

5. Hur tycker Ni att ert faktureringssystem fungerar idag? 
 
ASG tycker att deras faktureringssystem fungerar okej, men att det samtidigt är mycket 
papper att hålla reda på eftersom de är ett stort företag med mycket fakturor. Ildecor är 
nöjda med sitt nuvarande då de inte hanterar särkskilt mycket fakturor, ca 100-150/år. 
De skickar inte ut många fakturor, oftast en när ett helt arbete är avklarat. 
 
Pickup har precis införskaffat sig ett nytt system där fakturorna genereras automatiskt av 
systemet och tycker jämfört med det system de hade innan att det fungerar bra. 
Birka som använder sig utav det elektroniska tycker att det är mycket smidigt plus att de 
slipper all pappershantering. Även kunderna har svarat positivt med elektronisk 
fakturering. Betalningsprocessen för kunden underlättas avsevärt då denne slipper att 
fylla i OCR-nummer och belopp jämfört med om kunden skulle betala via 
Internetbanken med en vanlig pappersfaktura. Risken för felaktigt ifyllda fällt försvinner 
helt. De få klagomål som inkommit har oftast berott på tekniska fel som att bankernas 
tjänster inte fungerar eller att kunden har haft något tekniskt fel på sin utrustning hos sig 
själv. 
 
Alcro tyckte enbart positivt om deras faktureringssystem. I och med att det är 
elektroniskt har mycket tid och pengar sparats in. De räknar i dagsläget att en faktura 
kostar 6.20 kr/styck. När de fakturerade på det traditionella sättet var kostnaden för varje 
faktura 18 kr/styck. 
 
 

6. Vad har elektronisk fakturering inneburit för Er verksamhet? 
 
För Birka Energi har kontrollen över om fakturorna kommer fram eller inte ökat. Någon 
kontroll över den vanliga postgången är svår att få. Dock sparar Birka Energi inte särskilt 
mycket pengar eftersom dom använder ett företag för att konvertera de filer som de 
skickar till sina kunder för att de skall bli elektroniska fakturor. Den avgiften det företaget 
tar ut motsvarar ungefär vad Birka Energi sparar in på papper, porto etc.  
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Främsta anledningen till att de har infört elektroniska fakturor är för att förbättra 
servicen för kunderna. När fakturan skall betalas behövs t ex inte OCR-nummer fyllas i, 
betalningen kommer upp färdigifylld så det är i princip bara att klicka på OK för att den 
skall betalas. 
 
Alcro: s faktureringsrutiner har blivit mycket billigare och enklare jämfört med när de 
hade traditionella pappersfakturor. Mindre papper att hålla reda på i och med att allt 
finns på elektroniskt format i systemet. 
 
 

7. Spelar kunder - och leverantörers faktureringssystem in på valet att införa elektroniska 
fakturor? 

 
ASG: s främsta anledning till att de skall införa elektroniska fakturor är att hanteringen 
inom ASG skall underlättas men även att det skall underlätta för kunderna. Anledningen 
till att ASG införskaffar sig ett nytt system beror inte på att deras kunder och 
leverantörer har nya moderna system utan för att deras egna är gammalt. 
 
Ildecor begränsas av att införa elektroniska fakturor då många av de restauranger de har 
som kunder inte har någon uppkoppling. Dock är det på gång med uppkoppling till 
kunderna vilket medför att de har möjlighet att införa elektroniska fakturor om de vill. 
Bankernas system och vad de stödjer spelar roll för Birka Energi då de använder sig utav 
deras tjänster. I nuläget stödjer tyvärr inte alla banker detta. 
 
För Alcro spelar inte kunder – och leverantörers faktureringssystem in på valet av att 
införa elektroniska fakturor. De ville i första hand förenkla för sig själva, vilket de också 
har gjort avsevärt enligt dem. 
 
 

8. Vad skulle Ni tycka om att slippa skriva ut era fakturor på papper, lägga i kuvert, klistra 
igen, posta m.m. och istället göra allt på elektroniskt väg? 

 
Alla företagen svarade på denna fråga med mycket entydiga positiva svar. Mycket tid och 
pengar skulle sparas in då denna process i fakturahanteringen skulle kunna slopas helt 
eller delvis. 
 
 

9. Tror Ni att det behövs stora omställningar i Er organisation vid ett byte eller tillägg i 
faktureringssystemet? 

 
ASG medgav att det givetvis gör det, men eftersom ett systembyte ändå är aktuellt är en 
ny faktureringsprocess inte besvärligare än något annat. 
 
Ildecor trodde däremot att några större omställningar inte var nödvändiga i deras 
organisation då de hanterar förhållandevis få fakturor samt att de har få men stora 
kunder. 
 

 
 

- 42 - 



  
                  -  Effektivare fakturering med hjälp av XML  - 
     
 

 
 
Pickup kunde inte svara på denna fråga då de inte har någon kunskap om de tekniska 
bitarna i deras system. 
 
 

10. Har Ni räknat på hur mycket Er nuvarande fakturahantering kostar idag? 
 
Både ASG och Ildecor hade inte några siffror men de uppskattade att kostnaden för 
fakturahanteringen var hög. 
 
Pickup uppskattade att deras kostnader för fakturahanteringen för ett år uppgick till 
ungefär 200 000 kr. 
 
Birka Energi kunde inte ange någon siffra men däremot att det handlade om ca 2 
miljoner fakturor per år vilket naturligtvis medför mycket höga kostnader. 
 
Alcro visste inte exakt hur många fakturor de skickade ut per år, men att kostnaden har 
reducerats betydligt då de började införa elektroniska fakturor. 
 
  

11. Vad är avgörande för valet av faktureringssystem? 
 
Det som är avgörande för ASG är att fakturahanteringen skall bli lättare än vad det är 
idag. På Ildecor är det till motsats till ASG användarvänligheten och enkelheten som är 
det viktigaste. De skulle gärna införa ett nytt fakturahanteringssystem med då är det ett 
önskemål att det är ett sådant system de har nu men utbyggt eftersom de är bekanta med 
det programmet. 

 
 
12. Har säkerheten inverkat på beslut om elektronisk fakturering? 

 
Varken ASG, Alcro eller Birka Energi har sätt säkerheten som ett problem. ASG tycker 
att om det skulle vara ett problem så kommer det i ett senare skede. Fakturor i sig är 
ingen direkt värdehandling enligt både ASG och Alcro. 
 
 

13. Vad skulle Ni tycka om att slippa skriva in de fakturor ni får från era leverantörer manuellt i 
Ert system? Tanken är att de automatiskt skall komma in i Ert system utan manuellt arbete. 

 
Alla företag utan Pickup svarade även här mycket entydigt att det hade varit en klar 
fördel att slippa mata in de inkommande fakturorna i sitt system. Pickup för inte in sina 
fakturor i sitt system utan de sätter dem i en pärm istället. 
 

5.1.3.1 Analys av resultat i kategori C 

Vår analys av användandet av elektronisk fakturering är att det inte används i någon 
större utsträckning. Vi har varit i kontakt med ca femton företag och endast två stycken 

 
 

- 43 - 



  
                  -  Effektivare fakturering med hjälp av XML  - 
     
 

 
 
använder sig utav det. En av de främsta anledningarna till detta kan vara att kunskap 
inom detta område saknas. En annan bidragande orsak till att elektronisk fakturering inte 
införts i större utsträckning är stora kostnader för modifiering eller utbyte av redan 
befintliga system. Detta var en känsla som vi fick genomgående under intervjuerna. ASG 
är som sagt i en fas då ett systembyte är nödvändigt och passar då på att införa 
elektronisk fakturering. Pickup har precis infört ett nytt system där fakturorna genereras 
automatiskt och är i dagsläget nöjda med det i jämförelse med det gamla. Dock när 
elektronisk fakturering förklarades för dem tyckte de att det var mycket intressant. 
Ildecor har svårt att införa det då de flesta av deras kunder saknar uppkoppling, det var 
en av deras anledningar till att de använder sig utav pappers fakturor. 
 
De företag som använder sig utav elektronisk fakturering är mycket nöjda med det, 
framförallt eftersom hanteringen hos företagen själva underlättas avsevärt då stora högar 
av pappersfakturor inte längre är nödvändigt. Även när själva faktureringen äger rum 
underlättas den mycket med elektroniska fakturor då inget behöver skrivas ut på papper. 
Alla fakturor sparas i en fil som sedan skickas i väg till en tredje part som ser till att 
fakturan når sitt mål. Framförallt kan pengar komma att sparas in på det manuella arbetet 
för fakturahanteringen, men även kostnader för papper, kuvert och porto. Alla företagen 
är medvetna om att fakturahanteringen i sina respektive företag är ett kostsamt område. 
Självklart borde inga företag ha något emot att dra ner på de här kostnaderna genom att 
införa elektronisk fakturering. 
 
Då vi berättade de fördelar elektronisk fakturering medför för de företag som ännu inte 
hade infört elektronisk fakturering tyckte de att det lät som ett mycket bättre alternativ än 
den traditionella hanteringen. Vi anser att många företag inte har någon kännedom om 
elektroniska fakturor och dess fördelar. Framförallt gäller detta de små och medelstora 
företagen som kanske inte alltid har någon speciell avdelning som sköter faktureringen 
utan enstaka personer, som dessutom även har andra arbetsuppgifter. Inget av företagen 
har nämnt någon som helst nackdel med elektronisk fakturering. Inte heller att 
säkerheten skulle vara sämre då fakturorna är elektroniska har tagits upp som någon 
nackdel, detta talar för att säkerheten inte skulle vara ett hinder för införandet av 
elektroniska fakturor. 
 
Eftersom vi inte har lyckats få tag på något företag som använder sig utav XML när de 
fakturerar har vi istället intervjuat företag som använder sig utav traditionell EDI. Några 
företag var dock på gång att införa affärssystem med stöd för XML. Andra företag hade 
redan system som stödjer XML men använde sig inte utav det eftersom deras kunder 
eller leverantörer inte gör det. Fördelar och nackdelar med XML jämfört med traditionell 
EDI kommer vi att ta upp under rubriken XML/Traditionell EDI. 
 
Framtiden för elektroniska fakturor ser ljus ut då flera av de större företagen vi pratat 
med var på gång att införa elektroniska fakturor. De större företagen har insett att det 
finns pengar och tid att tjäna på elektronisk fakturering, men även att det är en service 
för deras kunder. Eftersom det oftast är de större företagen som sätter krav på sina 
kunder - och leverantörers system, tror vi att de kommer att göra så att deras omgivande 
företag dras med in i den värld där elektroniska fakturor är ett faktum. 
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5.2 XML eller EDI 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva traditionell EDI och huvudsakligen vilka problem 
sådana här lösningar medför. Vi beskriver även vilka fördelar XML har jämfört med 
traditionell EDI. 
 
 
5.2.1 Problemen med traditionell EDI 
 
EDI har många problem som hämmat dess utveckling. Ett av de största problemen är att 
det är svårt för företagen att utveckla den redan införda EDI metoden. Detta medför att 
det blir svårt att införa nya produkter och tjänster eller att vidareutveckla eller byta ut sitt 
datorsystem. [18] 
 
För att data skall kunna utbytas med hjälp av EDI, och de kommunicerande parterna 
skall kunna förstå varandra krävs att utbytet är standardiserat. För ett företag som 
kommunicerar med flera parter krävs oftast att flera lösningar implementeras då olika 
företag har olika behov och hanterar olika sorters information. Oftast är det de mindre 
företagen som får anpassa sig efter de större, och i en bransch där nya standarder 
kommer och går kan det bli dyrt att anpassa sig och sina system efter de standarder som 
gäller. Problem med standarder är också att standardiseringsorganisationerna har skilda 
mål jämfört med företagen och de kan sägas ligga långt ifrån företagen. [18] 
 
En annan nackdel med EDI är dess sätt att använda reglerna för struktureringen, då de 
blandas med innehållet och strukturen av datan. Olika företag och olika branscher har 
olika regler för att presentera informationen. Detta gör att unika lösningar för varje 
utbyte av data behövs, till skillnad från XML där man kan separera innehållet från de 
regler man sätter upp. Problem gällande regler för presentation av informationen 
påverkar också möjligheter till uppgradering av de interna systemen då de är invävda i 
EDI-mjukvaran som skall tolka EDI-meddelandet. [18] 
 
 
5.2.2 XML istället för traditionell EDI 
 
Möjligheterna med XML, antingen som ett komplement eller som ersättare till 
traditionell EDI är stora. Några av orsakerna till att XML är ett attraktivt alternativ till 
elektronisk affärskommunikation är: 
 
• XML tillåter att affärskommunikation kan ske via Internet. XML kan dock även 

utföra affärskommunikation med tidigare använda metoder, dvs. är bakåtkompatibelt 
för strukturerad information. 

 
• XML tillåter sina användare att skapa sina egen ordbok genom att själva ha 

möjligheten att definiera sina märkord i dokumentet. På detta sätt har både människa 
och dator möjlighet att tolka koden. Detta är en stor fördel jämfört med den 
traditionella EDI tekniken, men ställer också större krav på utvecklingen av enhetliga 
affärssystem, så att kommunikation är möjlig. 

 
 

- 45 - 



  
                  -  Effektivare fakturering med hjälp av XML  - 
     
 

 
 
• XML kan överföra alla typer av data, tex. fakturor, köpordrar och PM mm. 
 
• XML är ett billigare och lättare att implementera vilket medför att fler företag kan 

använda sig av affärskommunikation via Internet. 
 
XML anses av många källor vara lösningen på problem förknippade med elektronisk 
kommunikation. XML erbjuder stora möjligheter att uppnå ett mer effektivt sätt att 
genomföra elektronisk kommunikation genom användandet av DTD: er och XML-
scheman, som strukturerar informationen och ger märkorden dess betydelse. Problem 
uppkommer dock när flera olikartade DTD: er skapas då de kommunicerade parterna 
inte förstår varandra. [26] 
 
 
5.2.3 Analys av resultat XML/Traditionell EDI  
 
Den traditionella EDI: n är alltså inte den bästa lösningen för att överföra data mellan 
företag, då det är svårt och kostsamt att implementera. EDI har även en stor nackdel i att 
en unik lösning för varje datautbyte måste skapas. Detta är p.g.a. att varje företag baserar 
sina system på olika plattformar, applikationer, protokoll och dataformat. Detta kan 
jämföras med att en unik telefonlinje behöver dras till varje person som man ska prata 
med. 
 
XML erbjuder tillskillnad från traditionell EDI ett sorts grundval för att bygga en enkel 
lösning, som är lättare att integrera i företaget och dess befintliga system. XML är också 
av ett universellt dataformat som tillåter datorer att lagra och överföra data som kan 
förstås av vilket annat datorsystem som helst då likadana DTD: er används. Olika företag 
kan även skapa sina egna regler för att strukturera upp sin information genom att data 
separeras från innehåll. Denna flexibilitet är mycket viktig för att skapa en komplett 
lösning för strukturerat datautbyte.  
 
XML löser också flera problem genom att det ger en lösning för utbyte av data över 
Internet. Genom att kombinera XML, Internet, och Internetbaserade tjänster så får man 
en helt ny komplett lösning för strukturerat datautbyte. De här tre teknologierna kommer 
inte bara att förändra strukturerat datautbyte, de kommer även att förändra hela vårt 
affärslandskap eftersom affärssystem lättare kan kommunicera med varandra. 
 
 
5.3 Analys av alternativa lösningar 
 
Självklart finns flera olika sorters lösningar då man vill fakturera elektroniskt. De 
alternativ vi valt anser vi vara bra eftersom det inte behövs några större omställningar i 
fakturasändarnas – och fakturamottagarnas system. Samtidigt går det snabbt och smidigt 
att börja använda PostNet och Elmas tjänster då de sköter det tekniska om så önskas. 
Detta medför att företag som använder sig av deras tjänster inte behöver ha personal och 
någon speciell utrustning för att kunna genomföra elektronisk fakturering. De kan istället 
ägna sig åt företagets huvudsakliga sysselsättning. 
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6 SLUTSATSER 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera och diskutera de slutsatser som har framkommit i 
vår undersökning. 
 
 
 
6.1 Diskussion 
 
Vi har i denna utredning först och främst kommit fram till att elektroniska fakturor är ett 
bättre alternativ vid fakturering än de traditionella manuella faktureringsrutinerna. Detta 
pga. att stora tids - och kostnadsbesparingar kan göras. Detta bekräftar Lars Weigl, 
partner i företaget Ernst & Young, då han säger att företag kan minska sina 
transaktionskostnader med 60-80 procent samtidigt som produktiviteten ökar 10-20 
procent i de sektorer som använder den nya, ”elektroniska” tekniken. Även de personer 
vi intervjuat på företag som använder och utvecklar elektroniska faktureringssystem 
håller med om detta faktum. Men det är inte bara tid och pengar som är det viktiga, 
elektronisk fakturering är även en mycket god service för företagets kunder. 
 
Idag sker 90 procent av all fakturahantering i de svenska företagen genom att hantera 
fakturorna manuellt dvs. i pappersformat. Detta är till stor del pga. de höga 
investeringskostnaderna ett elektroniskt faktureringssystem medför. En förutsättning 
enligt oss för att få fullt genomslag är dock att IT-mognaden i allmänhet och förmågan 
på den elektroniska marknaden i synnerhet får fullt genomslag i hela näringslivet och 
över hela landet. En stor del av företagen tror dock att elektronisk fakturering är 
framtiden, och har planer på att inom snar framtid införa det. 
 
Det pratas mycket om säkerhet och att den är eftersatt inom elektronisk kommunikation 
över lag. När det gäller elektronisk fakturering anser vi att säkerheten inte är något större 
problem. För att förfalska en elektronisk faktura krävs kunskapen att kunna fånga upp 
informationen på Internet. Detta är en kunskap som inte många har. Att få tag på en 
pappersfaktura är däremot mycket enklare. Givetvis hade det ultimata varit om hela 
faktureringssystemet skulle vara helt säkert. Det är något som borde eftersträvas. Men, 
eftersom nuvarande pappersbaserade faktureringssystem är långt ifrån säkra och de 
elektroniska faktureringssystemen anses säkrare utan någon kryptering m.m. borde inte 
säkerhetsaspekterna vara några problem för ett införande av elektroniska fakturor. 
 
Idag är det traditionella EDI metoder, exempelvis EDIFACT, som är de mest använda 
metoderna för elektronisk överföring av affärsdokument mellan företag och 
organisationer. Vi har i den här utredning försökt jämföra hur det relativt nya 
märkspråket XML skiljer sig från traditionella EDI lösningar och hur dagens utvecklare 
och användare av olika sorters faktureringssystem anser om XML respektive traditionella 
EDI lösningar. 
Vi tror att när standarder utvecklas för XML kommer faktureringssystem med XML-
baserade applikationer att vara ett mycket bra alternativ för företag att använda vid 
elektronisk fakturering. Denna slutsats drar vi då XML har stora kostnadsfördelar samt är 
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lättare och går snabbare att implementera, framför allt vid uppstarten av en verksamhet. 
Vi drar också slutsatsen att XML är ett flexiblare verktyg samt att det har större 
möjligheter att presentera informationen på ett bättre sätt. Vidare anser vi också att pga. 
att XML är relativt okomplicerat är det lättare att lära sig och kan på så sätt få större 
spridning och acceptans inom olika organisationer. 
 
De standarder vi pratar om är dock under utveckling. Vi tror dock inte på en universell 
standard, utan ett flertal anpassade standarder beroende på bransch, företagens storlek 
samt hur respektive företags branschs ser ut för tillfället. Detta eftersom varje bransch 
antagligen kommer att fortsätta att använda sina speciella märkord då de överför olika 
typer av information. En orsak till att påskyndning av de omtalade standarderna är under 
utveckling, är på grund av att det finns starka drivkrafter som till exempel Microsoft som 
trycker på. 
 
Företag som använder sig utav EDI för stora mängder av meddelanden till en och 
samma mottagare eller avsändare kommer troligen att fortsätta att använda sig utav 
traditionell EDI då det är snabbare än EDI baserat på XML. Ett XML-meddelande har 
med sig mycket information som kanske inte alltid är nödvändig, EDIFACT har endast 
det nödvändigaste och går därför snabbare, därför lämpar det sig bättre i realtidssystem 
än vad XML gör. 
 
Slutsatserna vi dragit är att traditionella EDI lösningar som EDIFACT även 
fortsättningsvis kommer att dominera bland de större aktörerna på respektive marknad. 
Detta anser vi pga. att inga riktiga standarder till skillnad från traditionell EDI, har 
utvecklats för XML. Med tiden kommer dock troligen XML-funktionaliteten att kunna 
integreras i de elektroniska faktureringssystemen och man kan då utnyttja XML: s 
flexibilitet och enkelhet.  
 
Vi tror att XML är ett tvingande alternativ till traditionell EDI då XML är mindre 
komplext och har större flexibilitet. Både XML och EDI kommer att verka tillsammans i 
många organisationer inom en förutsägbar framtid, särkskilt i de organisationer som 
redan har investerat i traditionell EDI. Gartner Group spår att i slutet av 2003 så är alla 
EDI-transaktioner i USA baserade på XML.[22] 
 
Våra slutsatser är att elektronisk fakturering med traditionell EDI är ett mycket bättre 
alternativ än den traditionella fakturahanteringen. Med hjälp av XML kan fördelarna med 
elektronisk faktureringen bli ännu fler, XML är både enklare och billigare att 
implementera då det är mindre komplext. Detta medför att fler kan använda sig utav det, 
även de mindre företagen kan komma att använda sig utav det då det är ett bra alternativ. 
Även om ett företag inte har mycket elektroniska meddelanden som skall skickas eller tas 
emot blir det ett bra sätt att utbyta affärsinformation på då det inte är särskilt kostsamt 
att införa. 
 
Men som sagt, för att elektronisk fakturering med XML skall slå igenom ordentligt krävs 
det att många fler börjar använda sig utav det. Om detta blir verklighet kommer de 
företagen att kunna spara in mycket tid och pengar samtidigt som det är en utmärkt 
service. 
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Det manuella arbetet med fakturorna kommer till stor del att automatiseras vilket leder 
till minskade kostnader. Resurser kan istället fördelas om inom företaget. Personal som 
har haft hand om fakturahanteringen kan t.ex. istället ägna sig åt en serviceförbättring 
gentemot företagets kunder och leverantörer genom t.ex. support m.m. 
 
 
6.2 Avslutning 
 
 
Uppfyllelse av syfte  
 
Vi skriver i vårt syfte till arbetet att vi vill få en förklaring på hur XML fungerar samt vad 
manuell och elektronisk fakturering innebär. Vi anser att genom de intervjuer och 
litteraturstudier som gjorts och analyserats kunnat besvara våra frågeställningar, och 
genom det uppfyllt syftet med uppsatsen på ett bra sätt.  
 
 
Generaliserbarhet  
 
Vi anser att vårt arbete kan generaliseras till att gälla de flesta företag inom de flesta 
branscher som har B2B kommunikation. Detta då fakturering är något som sker i princip 
överallt. 
 
 
Kritik mot vårt eget arbete 
 
Vi anser att vi fått fram det vi önskat av vårt arbete, men självklart skulle det kunna 
förbättras. Vi skulle ha kunnat diskutera säkerhetsaspekterna vid elektronisk fakturering i 
högre utsträckning men för den tid vi hade till förfogande ansåg vi att det inte skulle 
hinnas med. 
 
Vi anser även nu i efterhand att vissa frågeställningar vi velat få svar på från de 
intervjuade företagen saknas, och ett fåtal frågor vi ställt inte varit relevanta. Detta 
framkom när uppsatsen var färdig. Anledningen till att vi inte ställde kompletterande 
frågor till respondenterna berodde på tidsbrist. 
 
Vidare är XML som vi tidigare nämnt ett relativt nytt ämne, och därför har vi haft svårt 
att kunna hitta information om XML i faktureringssystem. Detta är dock något vi inte 
kunnat göra något åt då vi inte visste om detta från början.    
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7 Begreppsförklaringar 
 
 
ANSI American National Standards Institute. Centralorgan för standardiseringen i USA. 
 
ANSI X12 Vanlig samlingsbeteckning för de i Nordamerika dominerande EDI-
standarderna, vilka underunderhålls av ANSI ASC X12 
 
ASCII American Standard Code for Information Interchange, en kod för att 
representera engelska bokstäver som nummer. 
 
ASP Active Server Pages, en script språks miljö för Microsoft Internet Information 
Server där man kan kombinera HTML, olika script för att skapa websidor 
 
Applikation Programvarutillämpning 
 
CEN Comité européen de normalisation. Den europeiska standardiseringskommitten, 
som även provar och godkänner produkter 
 
CSS Cascading Style Sheets, för formgivning åt HTML dokument.  
 
Dataelement Data som vid en given tillämpning behandlas som en enhet. Ett 
dataelement kännetecknas av sin dataelementtyp och specificeras genom sitt datavärde 
 
DTD Document Type Definition, en typ av fil associerad med XML - och SGML-
dokument som definierar hur taggarna skall tolkas av applikationen. 
 
EDI Electronic Data Interchange. Elektronisk meddelandeutväxling av strukturerad 
information, direkt mellan datorsystem, enligt ett standardiserat format. 
 
EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport. 
Det av FN administrerade projektet för elektronisk överföring av information, bestående 
av en samling regelverk och periodvis utkommande kataloger med meddelanden. 
 
Elektroniskt dokument "Upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras med 
visst tekniskt förvarande " (enligt tullagen) 
 
Elektronisk handel Projekt för att effektivisera inköp till den offentliga sektorn 
 
Elektronisk signatur En signatur som utförs elektroniskt och som minst uppfyller den 
manuella namnteckningens funktioner.  
 
FN Förenta Nationerna 
 
HTML Hyper Text Markup Language, ett språk som innehåller instruktioner för hur 
text, bilder och länkar ska hanteras. Används på Intemet för t.ex. www-dokument 
 

 
 

- 50 - 



  
                  -  Effektivare fakturering med hjälp av XML  - 
     
 

 
 
ISO International Standards Organisation, dvs internationella 
Standardiseringsorganisationen 
 
Javascript Ett script språk kopplat till Internet 
 
Meddelande En serie segment enligt en given ordning som inleds med en 
meddelandeingress och avslutas med meddelandeslut (inom EDIFACT) 
 
Metadata Data om data 
 
SGML Standard Generalized Markup Language. Ett standardiserat språk för 
ostrukturerad text 
 
Syntax Beskrivning av strukturen hos satserna i ett språk 
 
VAN Value Added Network. Nätoperatör som är leverantör av Mervärdestjänster 
 
WWW World Wide Web, Funktion på Internet uppbyggt med hjälp av så kallade 
hypertextdokument baserade på HTML-kod 
 
XML  eXtensible Markup Language, ett metaspråk för att skapa märkordsuppsättningar 
 
XSL Extensible Style Language, presentation av XML dokument. 
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9 BILAGOR 
 
 
9.1 Presentation av företag 
 
 
9.1.1 SPCS 
 
Scandinavian PC Systems AB - SPCS - är Sveriges ledande leverantör av administrativa 
program till små och medelstora företag. De är marknadsledande på program för bl a 
bokföring, lönehantering, skatt och kompletta ekonomisystem. De som har eget företag 
hittar hos dem många program som hjälper till att effektivisera företagets administration. 
Bland storsäljarna finns bl a SPCS Administration, SPCS Löneprogram och SPCS 
Skatteprogram. 
 
SPCS vänder sig främst till de mindre företagen då de utvecklar mindre applikationer 
som sköter en viss del av företagets administrativa bitar. 
 
I SPCS Global Systems koncernen ingår Akribi som har sitt säte i Helsingborg. Akribi 
utvecklar kompletta affärssystem för medelstora och större företag. Även norska 
Rubicon Norge ASA ingår i denna koncern. 
 
 
9.1.2 Hogia 
 
Hogia-gruppen består av ett 30-tal företag verksamma inom något eller några av 
områdena programvaror, datakommunikation och utbildning. Huvudkontoret finns i 
Stenungsund samt de flesta av bolagen i gruppen. Övriga bolag finns i Göteborg, 
Stockholm, Örebro, Norge och Finland. Totalt i gruppen finns ca 400 anställda. 
 
Ursprunget till gruppen är det Hogia-företag som Bert-Inge Hogsved startade 1980 för 
utveckling och försäljning av administrativa programvaror. Tio år senare gjordes en stor 
förändring i verksamheten, en förändring som uppmärksammats i vida kretsar. Då klövs 
det medelstora programvaruföretaget Hogia i sex mindre företag och man skapade den 
företagsgrupp som sedan dess hela tiden vuxit. 
 
Hogia är något så "udda" i IT-branschen som ett renodlat familjeföretag, utan externt 
ägande och utan tankar på en börsnotering. Företagets utveckling är helt självfinansierad.  
 
Totalt har Hogia-gruppen ca 100.000 svenska företag som kunder. 
 
Det förekommer ett intensivt samarbete mellan företagen i gruppen. Tillsammans kan 
de därför tillhandahålla mycket kompletta lösningar till sina kunder. I dag består 
gruppen av följande affärsområden: Hogia Ekonomi, Hogia PA, Hogia 
Branschsystem, Hogia transportsystem och Hogia Ventures. 
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9.1.3 Visma Business ASA 
 
Visma är en av Skandinaviens ledande leverantörer av programvaror och tjänster knutna 
till ekonomi. Visma utvecklar, säljer och implementerar kompletta marknadsanpassade 
styrsystem för industri, handel och offentliga sektorn. Visma är noterat på Oslo börsen 
och har sitt huvudkontor i Oslo. Koncernen har ca 180 anställda och en omsättning på 
944 miljoner norska kronor. 
 
Koncernen har idag över 12.000 produktinstallationer och består idag av två divisioner, 
Visma Business och Visma Services. De olika divisionerna finns i Norge, Sverige, 
Danmark och Storbritannien samtidigt som de har ett nätverk av säljare och distributörer 
både inrikes och utrikes. 
 
 
9.1.4 Birka Energi 
 
Birka Energi bildades hösten 1998 genom ett samgående mellan Gullspång Kraft och 
Stockholm Energi. År 1999 är därför koncernens första verksamhetsår. Birka Energi är 
Sveriges ledande energiföretag räknat i antal kunder och det tredje största när det gäller 
produktionskapacitet. Förutom elförsäljning, eldistribution och kraftproduktion ingår 
Nordens största värmerörelse i koncernen. 
 
Birka Energi ägs till 50 procent vardera av Stockholms Stadshus AB och Fortum Power 
and Heat AB. Stockholms Stadshus AB ägs till 100 procent av Stockholms stad. Fortum 
Power and Heat ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum OY som till 75 
procent ägs av finska staten. 
 
Birka Energis privatkunder som är ca 850.000 st är kunder hos HemEl, som ingår i Birka 
Energikoncernen. Koncernen har ett brett produktutbud inom energiområdet: el, värme, 
nät, gas, kyla, konsult – och servicetjänster. 
 
Birka Energi har 3.365 anställda och har en omsättning på 12.702 miljoner kr. 
 
 
9.1.5 Alcro 
 
Varumärket Alcro Färg ingår i Alcro-Beckers AB som är Nordens ledande färgproducent 
för konsument- och yrkesmåleri. Alcro-Beckers omsatte 1,7 miljader SEK 1999, varav 
drygt 1 miljard SEK i Sverige. Alcro-Beckers är också starkt i Baltikum och har under 
senare år expanderat i Europa genom ett antal förvärv i bl a Polen. Alcro Färg har över 
400 oberoende återförsäljare i hela Sverige. 
 
Alcro Färg marknadsför ett stort antal färgkvalitéer för inomhus- och utomhusbruk. De 
olika kvalitéerna kan sedan brytas i 1000-tals nyanser, allt efter kunden önskemål. Bland 
de produkter som säljs finns allt från vattenlösliga väggfärger, vägglasyr, temperafärg till 
linoljefärg och Falu rödfärg. 
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Färgmarknadens största aktörer i Sverige är: Alcro Färg (26%), Nordsjö (24%) och 
Beckers (16%). 1999 såldes 60 miljoner liter färg i Sverige. 
 
 
9.1.6 Interleisure Decor AB 
 
Andy Thornton startade sin verksamhet 1975 och är idag en av världens största 
leverantörer av inredning för privat och offentlig miljö. Företaget består av tre olika 
divisioner, katalogprodukter, antika produkter och en egen design/tillverkningsdivision. 
Andy Thornton exporterar idag till de flesta länder i världen och fick 1994 Engelska 
drottningens exportpris. 1996 fick man dessutom pris för god exportservice. 
 
Ildecor är Andy Thorntons exklusiva distributör och samarbetspartner i Sverige. De 
erbjuder sina kunder samma tjänster och produkter som finns i katalogen från Andy 
Thornton. 
 
 
9.1.7 Pickup 
 
Pickup är ett kurirföretag med ett 100 tal medarbetare i Sveriges tre största städer. De 
erbjuder inrikes – och utrikes transporter, dörr till dörr. Att ständigt söka det mest 
miljöanpassade drivmedlet för deras bilar är något de strävar efter samtidigt som de 
försöker utföra de flesta av buden i city med  hjälp av cyklar.  
 
De försöker bygga 2000-talets  mest miljöanpassade rikstäckande transportföretag. 
Tanken är att i första hand hjälpa lokala företag med bud, transporter och logistikfrågor i 
sin region.  
 
Som konkurrenter har de företag som Pedal, Uppdraget och Adena Pickos m.m. 
 
 
9.1.8 Danzas ASG 
 
Danzas ASG koncernen ägs av Deutsche Post World Net och  har 43.000 anställda och 
en omsättning på 8.3 miljarder EUR. 
 
Danzas ASG: s  verksamhet bedrivs inom tre affärsområden: Danzas ASG Eurocargo är 
deras landbaserade trafik, nationella och internationella, paketdistribution samt ett antal 
nischverksamheter tillhör affärsområdet Eurocargo. Verksamheten är organiserad i 6 
regioner. Danzas ASG Solutions som är verksamma inom integrerad tredjepartslogistik 
Danzas ASG Intercontinental är deras flyg- och sjöverksamhet ingår i affärsområdet 
Intercontinental. Här ingår också det amerikanska bolaget Air Express International 
(AEI). 
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9.2 Intervjufrågor 
 
 
9.2.1 (A) Frågor till företag som utvecklar kompletta affärssystem: 
 

1. Använder ni er av XML? Om ja, vadå? Om nej, varför? 
 
2. Vad anser ni om faktureringssystem baserade på XML? 
 
3. Vad är de juridiska aspekterna då det gäller faktureringssystem? (Arkivering, 

säkerhet m.m.) 
 
4. Är det möjligt för mottagaren av fakturan att skriva ut den och sedan arkivera 

den eller behövs en originalfaktura i pappersformat av avsändaren? 
 
5. Finns det några säkerhetsaspekter? 
 
6. Vad anser ni vara viktigast med ett faktureringssystem? 
 
7. Är det möjligt att kunna lägga till en modul i era befintliga program som skulle 

kunna använda sig av XML? (Med tanke på att många har era system och då kan 
kommunicera med varandra) 

 
8. Har ni någon annan lösning än XML på detta? 
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9.2.2 (B) Frågor till företag som utvecklar delar till redan färdiga affärssystem: 
 

1. Vad anser ni om XML? 
 
 

2. Vad gör ni för typ av XML-lösningar? 
 
 

3. Vad tror ni om XML-lösningar för affärssystem? 
 
 

4. Vad kan XML tillföra till dem? (Fördelar/Nackdelar) 
 
 

5. För att göra ett faktureringssystem som kan utbyta information automatiskt 
mellan varandra, är då XML ett bra alternativ? 

 
 

6. Är det tekniskt möjligt att göra ett faktureringssystem som kan klara sig utan 
pappershantering? (Fakturan från leverantören skickas elektroniskt från deras 
system till kundens där den läses in automatiskt i deras system genom ett 
standardiserat format). På detta sätt undviks en massa pappershantering) 

 
 

7. Används XML i stor utsträckning inom detta område? 
 
 

8. Om inte, varför? 
 
 

9. Vad krävs för att XML skall slå igenom? 
 
 

10. Har XML någon framtid? 
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9.2.3 (C) Frågor till användare av faktureringssystem: 
 

1. Använder ni elektronisk fakturering? Om nej, varför? 
 
 

2. Om ja, är XML inblandat? 
 
 

3. Hur går det till när ni fakturerar era kunder? 
 
 

4. Hur fakturerar ni när en kund har handlat vid 5 olika tillfällen under en 
faktureringsperiod? 1 eller 5 fakturor? 1 eller 5 kuvert? 

 
 

5. Hur tycker ni att erat faktureringssystem fungerar idag? 
 
 

6. Vad har elektroniska fakturor inneburit för eran verksamhet? 
 
 

7. Spelar kunder - och leverantörers faktureringssystem in på det valet? 
 
 

8. Vad skulle ni tycka om att slippa skriva ut era fakturor på papper, lägga i 
kuvert, klistra igen, posta m.m. och istället göra allt på elektroniskt väg? 

 
 

9. Tror ni att det behövs stora omställningar i eran organisation vid ett byte eller 
tillägg i faktureringssystemet? 

 
 

10. Har ni räknat på hur mycket eran nuvarande fakturahantering kostar idag? 
 
 

11. Vad är avgörande för valet av faktureringssystem? 
 

12. Har säkerheten inverkat på ovanstående beslut? 
 
 

13. Vad skulle Ni tycka om att slippa skriva in de fakturor Ni får från era 
leverantörer manuellt i Ert system? Tanken är att de automatiskt skall komma 
in i Ert system utan något större manuellt arbete. 
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9.3 Bokföringslagen  
 
 
9.3.1  5 kap. Löpande bokföring och verifikationer 
 
Grundbokföring och huvudbokföring  
 
Verifikationer 
  
6 § För varje affärshändelse skall det finnas en verifikation. Om företaget har tagit emot 
en uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, skall 
denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 7 och 8 §§, 
användas som verifikation. 
 
Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen 
grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.  
 
7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när 
affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken 
motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning 
om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var 
dessa finns tillgängliga. 
 
I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken 
samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen 
och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.  
 
8 § Uppgifter enligt 7 § första stycket får utelämnas, om det är förenat med svårigheter 
att låta uppgiften ingå i verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god 
redovisningssed.  
 
 
9.3.2  7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.  
 
Former för bevarande: 
  
1 § Räkenskapsinformation skall bevaras i  
1. vanlig läsbar form (dokument)  
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller  
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt 
hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i 
sådan form som avses i 1 eller 2.  
 
Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som 
företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det 
kom till företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med 
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räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick 
materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes.  
 
Tid och plats för förvaring: 
  
2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 
räkenskapsinformation skall vara varaktiga och lätt åtkomliga. De skall bevaras fram till 
och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 
De skall förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. 
 
Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsnformationen i 
den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga i Sverige under 
hela den tid som anges i första stycket.  
 
Överföring av räkenskapsinformation på maskinläsbart medium till annan form: 
  
6 § Ett företag får förstöra ett maskinläsbart medium som används för att bevara 
räkenskapsinformation, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överförs till 
dokument, mikroskrift eller annat maskinläsbart medium. Om räkenskapsinformationen 
består av uppgifter som företaget har tagit emot från någon annan, får det maskinläsbara 
mediet dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår 
då räkenskapsåret avslutades.  
 
När räkenskapsinformation får förstöras: 
  
7 § Om det finns särskilda skäl, får skattemyndigheten för visst fall tillåta att dokument, 
mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation 
förstörs före utgången av den tid som anges i 2 §. 
 
Tillstånd enligt första stycket ges av Finansinspektionen när det gäller företag som står 
under inspektionens tillsyn [FAR 2000].  

  
 
 

 


