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Bakgrund: Att erhålla ersättning för utlägg i samband med representation är något som anses
vara en ”bortglömd” process och därmed intressant att undersöka. Flertalet gånger har ingen
ersättning yrkats för ett utlägg då processen ansetts jobbig eller för att något kvitto tappats
bort. Ernst & Young (2009) anser att inom det ekonomiadministrativa området förlorar
svenska verksamheter miljardbelopp p.g.a. dåliga rutiner. Okada och Hoch (2004) skriver att
om inte  tid  skulle  ses  som en  resurs,  skulle  tid  heller  inte  vara  en  bristvara.  Med detta  som
utgångspunkt är ämnet intressant att undersöka för att se om verksamheter upplever denna
särskilda process som ett problem och om den går att effektiviseras.

Syfte: Syftet med studien är att kartlägga den interna processen gällande ersättning av utlägg i
samband med representation hos 10 svenska verksamheter och att peka på var i processen
gällande ersättning för utlägg det finns förutsättningar för ett förbättringsarbete.

Metod: Studien kan beskrivas som positivistiskt likväl som hermeneutiskt eftersom både en
kvalitativ och kvantitativ metod används vid insamling av empirisk data.  Vidare används en
induktiv ansats eftersom ingen tidigare forskning inom ämnet hittats. Primärdata erhölls
genom ostrukturerade intervjuer vilket låg som grund för de mer strukturerade intervjuerna
för ytterligare insamling av primärdata. Vidare samlades primärdata in genom enkäter för att
erhålla ytterligare användbar data. Datainsamlingen hämtades från dem som har utlägg samt
dem som administrerar utläggen, för att få en bättre helhetsbild över processen.

Slutsats: Studien kan konstatera tre problemområden vilka är, 1) Omständiga eller krångliga
blanketter som ska fyllas i, 2) Manuellt arbete som resulterar i dubbelarbete, 3) Jobbig eller
onödigt komplicerad process där originalkvitton inte får tappas bort, blanketter som ska
skrivas  ut  och  skickas  in.  Singh  (2007)  skriver  att  det  är  vanligt  med  manuellt  arbete  inom
processen för utlägg vilket vidare även för med sig osynliga kostnader för verksamheterna.
Hos de undersökta verksamheterna är det även idag, fem år senare, vanligt med manuellt
arbete. Blanketterna är omständiga samt att det uppstår ett dubbelarbete p.g.a. dem. En av de
undersökta verksamheterna, SP Fönster, såg inte processen gällande ersättning för utlägg vid
representation som ett problem då de använde sig utav företagskort vilket resulterade i att
kostnaderna fakturerades, detta kan därmed ses som ett förbättringsförslag. En omständig
process samt att hålla reda på originalkvitton gör att 55 % av respondenterna ansåg att det var
jobbigt att ta tag i sammanställningen av utläggen, detta kan ha en negativ påverkan på arbetet
enligt Tice and Baumeister (1997). Originalkvitton som är en orsak till att pappersblanketter
fortfarande används är i vissa fall inte nödvändigt enligt bokföringsnämnden, detta kan öppna
upp för att använda digitala fotokopior och processen kan därmed kanske effektiviseras.
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Background: According to us, obtaining reimbursement of expenses in connection with a
representation is a “forgotten” process, and we therefore find it interesting to look further into.
In some cases we have not claimed for compensation since we consider the process as too
complicated or that  we lost  the original  receipt.  Ernst  & Young (2009) say in their  research
that within the financial management area, Swedish operations loses billions of Swedish
crowns due to bad routines. Okada and Hoch (2004) mention that if time were not considered
as a resource, time would not be a hinder. Based on this, we find this subject interesting and
will therefore look further into how Swedish operations experience this process, and whether
it can become more efficient.

Aim: The purpose of this study is to identify the internal process regarding reimbursement of
expenses in connection with representation in 10 Swedish businesses and to highlight where
in the process regarding reimbursement of expenses there are prerequisites for improvement.

Method: The study can be described as positivistic and hermeneutic because the study uses a
qualitative and quantitative method for the collection of empirical data. Furthermore, an
inductive approach is used because no previous research on the subject has been found.
Primary data were obtained through unstructured interviews, which then formed the basis for
the structured interviews for further collection of primary data. Furthermore primary data was
gathered through surveys to obtain additional useful data. Data collection was taken from
those  who  have  the  actual  outlay  and  those  who  administer  the  outlays,  this  to  get  a  better
overall picture of the process.

Conclusion: We can in this study see three problems, 1) Complicated or tedious forms to fill
in, 2) Manual work which results in duplication, 3) A tedious process where you need to keep
track of your original receipt, forms that need to be printed out and filled in. Singh (2007)
mentions that manual work in this kind of process is common, also, the manual work often
results in invisible costs. In our study, five years later, we can also see that it is common with
manual work. The forms are tedious and they also results in extra work. The operation, SP
Foster, used company cards (credit cards) for outlays which resulted in less manual work and
therefore they said that they had no problem with this process, this can therefore be seen as a
suggestion for improvement. A tedious process and the fact that original receipt must be taken
care of, 55 % of our respondents answered that they are not taking care of this right away, this
can therefore have a negative impact on their work according to Tice and Baumeister (1997).
A reason why operations still uses form to fill in, is that the original receipt need to be handed
over.  According  to  BFN  (2012),  this  is  not  the  case  always,  at  some  point  you  can  take  a
digital photo of the receipt. This can therefore result in a less inefficient process.
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1. Inledning	
1.1. Bakgrund
En studie gjord av Ernst & Young (2009) visar att svenska företag förlorar miljardbelopp på
grund av dåliga rutiner. Vidare har Ernst & Young (2012) gjort en studie om att verksamheter
idag har stor besparingspotential inom det ekonomiadministrativa området genom att förbättra
befintliga arbetsprocesser och IT-system. Det handlar om hanteringen av manuella
administrativa processer, t.ex. bokföringsverifikationer. Den tid personalen lägger ned på
utläggsredovisning (sammanställning av utlägg som en person begär ersättning för) innebär en
kostnad som inte medför en direkt produktion eller försäljning för verksamheten, vilket gör
det till en administrativ kostnad. Okada och Hoch (2004) menar att den administrativa
tidsbesparingen kan användas för att vara mer produktiv. Ett antal gånger har utgifter
uppkommit som senare skall ersättas, antingen från ett företag eller från en förening. Det är
utlägg som uppstått i samband med golftävlingar och tjänsteresor. Det har resulterat i att
någon ersättning inte efterfrågats i vissa fall eftersom processen varit för omständig. Det är
kvitton som skall sparas och inte tappas bort, blanketter som skall skrivas ut och läggas med
posten eller omständiga system att fylla i. Det är ersättning för utlägg som innefattar boende,
milersättning, traktamenten etc. McNeil (2011) skriver i en artikel att även små justeringar
inom en process kan leda till stora tidsbesparingar i det långa loppet. Processen kring
utläggsersättning i svenska verksamheter är generell och har samma syfte, vilket är att ersätta
en person för utlägg denne haft vid representation av verksamheten. Trots inga tidigare funna
studier eller undersökningar om den här specifika processen fanns en hypotes om att det var
ett kostsamt och tidskrävande problem som svenska verksamheter inte uppmärksammat.

Arbetet har som huvudfokus att ta reda på i vilken utsträckning processen för
utläggsersättning hos olika verksamheter är ett tidskrävande problem, genom att kartlägga och
undersöka processen kring utläggshantering.

1.2. Problemdiskussion
Processen för ersättning av ett utlägg leder inte till en direkt ökad kundnytta men är en
process  som  finns  inom  svenska  verksamheter.  Processen  existerar  eftersom  det  finns
representerar hos samtliga verksamheter och som därmed ska ersättas för de merkostnader
som uppstått. Processen för att få ersättning för ett utlägg kan vara ineffektivt – exempelvis
onödig tidsåtgång – och påverkar därmed en verksamhet ekonomiskt. Ett utlägg kan
definieras på olika sätt och kan även betalas med olika medel, exempelvis kan ett utlägg
betalas genom ett förskott från verksamheten, genom betalning med ett företagskort eller med
privata betalningsmedel. Det finns olika utlägg som ersätts och det är lagstadgat vad som är
skattefritt respektive skattepliktigt. Dessa redovisningskrav gör att verksamheterna har en
redovisningsskyldighet gentemot skatteverket genom att lämna upplysningar om dessa
transaktioner. I och med uppgiftsskyldigheten innebär det att mycket information måste
rapporteras och även dokumenteras, vilket tar tid och det är därför viktigt att detta sker på ett
så effektivt sätt som möjligt. Sammanställningen av utläggen har en central roll och det är ett
krav för att få ersättning för de utlägg som uppstått i samband med representation. Det är vissa
uppgifter som skall framgå i reseräkningsverifikatet som används i bokföringen enligt
skatteverkets föreskrifter (skatteverket.se).
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Är utläggsredovisningsprocessen problematisk p.g.a. olika regleringar som resulterar i att
verksamheterna måste arbeta på ett speciellt sätt, eller är det verksamheternas egenvalda
interna process som är omständlig och därmed ineffektiv. För att ta reda på detta måste de två
forskningsfrågorna nedan besvaras.

· Vilka problematiska områden finns inom processen för ersättning av utlägg?
· Hur skiljer sig processerna åt för ersättning av utlägg mellan olika verksamheter?

1.3. Syfte
Syftet med studien är att kartlägga den interna processen gällande ersättning av utlägg i
samband med representation i svenska verksamheter, för att få en uppfattning om hur den
fungerar  och  hur  den  skiljer  sig  åt.  Uppsatsen  ska  också  ringa  in  var  det  finns
förbättringspotential i processerna. Denna studie har därför följande två syften;

· Att kartlägga processen kring ersättning av utlägg hos de undersökta svenska
verksamheterna

· Peka på var i processen kring ersättning av utlägg det finns förutsättningar för
förbättringar.

1.4. Avgränsning
Studien  kommer  att  rikta  sig  mot  Svenska  verksamheter  samt  att  det  som  undersöks  är  de
interna processer och riktlinjer som verksamheterna arbetar efter. Därmed kommer inte lagar
och förordningar som påverkar en verksamhet att granskas, såvida inte en respondent vid en
intervju/enkät tar upp något sådant som ett problem. Om en sådan del anges vid
undersökningen kommer den delen att undersökas närmre. Studien kommer inte att undersöka
hur utbetalningarna vid ersättningar går tillväga utan fokus ligger på hur processen innan
fungerar hos de undersökta verksamheterna. Var själva utläggen uppstår (utomlands, inrikes)
är inget som beaktas och därmed fokuserar studien på det interna tillvägagångssättet hos en
verksamhet. Att studien ska kunna användas på liknande administrativa processer för
kartläggning och för ett förbättringsarbete är inget som tas hänsyn till.
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Kapitel 6  - Slutsats och Rekommendation
- Slutsats kopplad till syftet
- Egna reflektioner och synpunkter på
studien

- Studiens empiriska och teoretiska bidrag

Kapitel 5 - Analys och diskussion

- Analys av processkartläggning
- Uppgifter vid utläggsredovisning

- Enkätundersökning

Kapitel 4 - Teori

- Tid och pengars betydelse i processer
- Kommunikation
- Psykologi

- Informationsteknologi
- Kundnytta
- Bokföringsnämnden

Kapitel 3 - Empiri

- Processkartläggning (intervjuer)
- Uppgifter vid utläggsredovisning

- Uppfattning av processen (enkät)

Kapitel 2 - Metodupplägg

- Övergripande metodupplägg
- Datainsamling
- Referensram

- Analys och tolkning
- Reliabilitet och Generalisering
- Resultat, reflektioner och
rekomendationer

1.5. Studiens disposition

Figur 1.5-1 Uppsatsens disposition
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2. Metodupplägg	
Kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt för att leva upp dess syfte. Kapitlet redogör
studiens upplägg och vilka metoder som använts för att uppnå syftet.

2.1. Övergripande metodupplägg – Studiens disposition
En bra utgångspunkt för att bättre förstå om processen för ersättning av ett utlägg anses som
ett  problem  –  hos  de  som  har  utläggen  och  de  som  administrerar  utläggen  –  är  att  studera
teorier om kartläggning och effektivisering av processer. Detta eftersom det är ett antal steg
som måste genomgås för att få ersättning för representation, som t.ex. redovisning av utläggen
som är studiens fokus. Processteorier handlar om hur arbetet att kartlägga och förbättra
processer fungerar, studien kommer att fokusera på det empiriska med huvudsyftet att
kartlägga hur utläggsersättningen fungerar internt hos de verksamheter som valts att
analysera. Åtta verksamheter kommer att analyseras  och det kommer att vara
idrottsföreningar, förbund, samt större och mindre företag.

2.1.1. Vetenskapligt synsätt
Inom det vetenskapliga området finns det två stycken synsätt vilka skiljer sig åt, dessa är
positivismen samt det hermeneutiska.

Hermeneutikens centrala del är att tolka och att försöka förstå genom att sätta sig in i
situationen. Det är  med andra ord en mer subjektiv bedömning då det  går ut  på att  tolka en
händelse eller ett visst resultat. Hermeneutiken kan ses som en kvalitativ forskningsansats
(Bryman, 1997).

Positivismen är ett synsätt med strävan att försöka koppla bort all subjektivitet och istället
vara objektiv. Synsättet lägger därför fokus på att händelserna måste vara objektifierbar för att
kunna ses som giltig kunskap. Detta synsätt inriktar sig mer mot en kvantitativ metod.
(Bryman, 1997)

Studiens empiriska material har samlats in genom både en kvalitativ (hermeneutisk) och
kvantitativ (positivistisk) metod. Studien handlar om att kartlägga hur processen kring
utläggsersättning fungerar och om den på något sätt är ineffektiv. Verksamheternas olika
processer har genomgåtts vad gäller dess utläggsersättning, för att förbättra det hermeneutiska
synsättet genom att sätta sig in i deras situation.  Data som erhållits genom intervjuer samt till
viss del hos enkätundersökningen har behövts analyserats och tolkats innan det förts till
studien. För att inte bli helt subjektiv vid bedömningen av det material som erhålls, kommer
exempelvis samma frågor till respondenterna ställas för att öka objektiviteten (det
positivistiska). Det kommer bli svårt att komma från att vara subjektiv eftersom det är nytt
ämne och ingen tidigare forskning har hittats, vilket öppnar upp för egna tolkningar.
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2.1.2. Vetenskapligt angreppssätt
Forskningsstudier görs även utifrån ett induktivt eller ett deduktivt angreppssätt.

Det induktiva angreppssättet har sin utgångspunkt ifrån det empiriska. Arbetet börjar därför
med empiriska studier eller undersökningar för att sedan vända sig mot det teoretiska fältet
eller tidigare forskning för att styrka ens egna resultat. (Eriksson och Wiedersheim-Paul,
2011)

Deduktivt angreppssätt är motsatsen till det induktiva. Här börjar arbetet med att läsa sig in i
olika teorier eller tidigare forskning inom det aktuella området, för att sedan vända sig mot det
empiriska området för att bekräfta en teori eller dylikt. (Eriksson och Wiedersheim-Paul,
2011)

Denna studie har använt sig av ett mer induktivt angreppssätt, där utgångspunkten har varit
det empiriska material som erhållits. Med andra ord har resultatet från det empiriska material
som erhållits använts för att söka relevanta artiklar som sedan kopplats mot resultatet. Analys
har även skett av aktuella lagar som berör utläggsersättningar samt undersökt processteorier
(se vidare under teori/referensram). Detta för att skapa en tydligare bild över hur processer
överlag fungerar, hur processer analyseras och vilka riktlinjer som finns lagmässigt gällande
utläggsersättning.

2.1.3. Undersökningsdesign
En fallstudie är  enligt  (Eriksson  och  Wiedersheim-Paul,  2011,  s.127)  en  studie  som
”karakteriseras av att man studerar få fall ur flera aspekter, man väljer t ex. en bransch, ett
företag, ett län, ett beslut”. Yin (2007) skriver att en fallstudie har en önskan om att försöka
förstå en viss händelse, detta kan erhållas genom en öppen intervju där faktafrågor ställs likväl
som frågor om vad respondenten tycker i sakfrågan.

En surveyundersökning beskrivs som lämplig då syftet är att beskriva en förekomst av en viss
företeelse eller förutsäga en viss konsekvens (Yin, 2007). Vidare skriver Yin (2007) att
surveyundersökningen är en undersökning som har en inriktning på det kvantifierbara för att
få mätbar data och därmed kunna göra en kartläggning.

Tillvägagångssättet i studien har varit att utgå ifrån strategin surveyundersökning,  men  har
även inslag från hur en fallstudie är uppbyggd. Anledningen till att arbete skett utifrån båda
metoderna,  är  för att studien har en mindre undersökningsgrupp som undersökts ur flera
aspekter (öppna intervjuer med faktafrågor samt deras åsikter), vilket då representerar en
fallstudie. Surveyundersökningen blir applicerbar eftersom studien beskriver huruvida
utläggsprocessen är ett problem, därmed försöker studien beskriva en viss företeelse genom
mer strukturerade frågor för att göra denna kartläggning.

2.2. Datainsamling
Insamling av data till undersökningen har huvudsakligen bestått av insamling av primärdata,
vilket inneburit insamling av ny data (Dahmström, 1991). Datainsamling av empirin har
samlats in genom både kvalitativa metoder (intervjuer), och kvantitativa metoder
(enkätundersökningar).
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2.2.1. Metod för datainsamling genom kvalitativ metod
Intervjuer är en metod som är användbar vid insamling av primärdata och de kan utformas på
olika sätt, men med huvudsyftet att anskaffa sig information genom en konversation. Den
ostrukturerade (kvalitativa) intervjun är en öppen diskussion där respondenten får stort
utrymme att forma sina egna svar och kommentarer, dvs. det som intervjupersonen själv anser
viktigt. Vid den ostrukturerade intervjun ställs ofta berättarfrågor som gör att respondenten
själv får berätta om processen, istället för att frågeställaren ställer frågor som den tror sig vara
viktig. Denna typ av intervju anses som passande vid en kvalitativ forskning. Vid en
semistrukturerad intervju utgår den som intervjuar från ett tidigare bestämt intervjuschema
men lämnar svaren öppna för respondenten. Det är viktigt att alla respondenter blir bemötta
med frågorna på ett likvärdigt sätt för att reliabiliteten skall vara hög. Den semistrukturerade
intervjun ses fortfarande som kvalitativ forskning, den är dock mer kvantitativ än den
ostrukturerade intervjun. (Bryman, 2011). Bell och Bryman (2010) pratar om icke-
sannolikhetsurval vilket innehåller metoden snöbollsurval. Denna metod innebär att här väljer
de som undersöker ut vilka som skall ingå i undersökningen, efter hur relevanta de anses vara.

För att kartlägga processen kring utläggsersättning och hur det i verkligheten fungerar, har
kvalitativa intervjuer genomförts genom samtal med de undersökta verksamheterna. Till en
början användes ostrukturerade intervjuer för att skaffa en bättre uppfattning om den generella
processen kring utläggsersättning, och för att ta reda på hur de strukturerade intervjuerna
skulle utformas. Detta eftersom första målet var att kartlägga och försöka förstå processen. En
inbjudande fråga som hur någon generellt ser på deras rutiner när någon gör anspråk på ett
utlägg, var en bra inledning för att få en uppfattning om deras process. När de ostrukturerade
intervjuerna var sammanställda skedde sammansättningen av ett frågeformulär som användes
vid resterande intervjuer. Frågeformuläret gav respondenten fria svarsalternativ som i den
semistrukturerade intervjun. Anledningen till att huvudsakligen använda sig av en
semistrukturerad intervju var för att öka objektiviteten och få information om det som det
verkligen söktes information om. I både den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen
användes ett snöbollsurval, detta för att endast vissa personer inom en verksamhet kunde
tillföra  något  i  sakfrågan.  Intervjuerna  skedde  personligt  och  genom  telefon,  de  som
intervjuades var personer som hade anknytning till utlägg vid representation inom
verksamheten. På så sätt gjordes en kartläggning över hur processen med utläggsersättning
såg ut och fungerar hos verksamheterna idag.

2.2.2. Metod för datainsamling genom kvantitativ metod
Att skriva, utforma och utvärdera en enkät är ett effektivt sätt om motivet är att undersöka,
utvärdera och/eller försöka komma fram till hur ett visst urval förhåller sig till något
(Dahmström, 1991). Det finns ett antal olika typer av enkätundersökningar, exempelvis pratar
Trost (2012) om standardiserade datainsamlingar vilket är vanligt vid en kvantitativ metod,
vilket innebär att undersökningen saknar variation, allt är nämligen lika för alla då det gäller
frågornas utformning och givna svarsalternativ (går att jämföra med Brymans strukturerade
intervju). En standardiserad enkätundersökning är något att sträva efter då det lättare går att
sammanställa de tillfrågades svar och därmed lättare analysera varför de svarat som de gjort.
Trost (2012) skriver vidare att i en enkätundersökning kan frågor ställas på ett strukturerat
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eller ostrukturerat sätt, en strukturerad fråga innebär att färdiga svarsalternativ ges medan i en
ostrukturerad lämnas utrymme för att själv utforma svaret. Det strukturerade sättet
representerar en kvantitativ forskningsmetod medan det ostrukturerade sättet mer
representerar en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011). Vid urval av respondenter är det
bra att använda sig av ett stort urval men att en viss begränsning av antalet respondenter görs
efter relevans samt att det därmed blir mer behändigt att bearbeta (Trost, 2012).

När processen kartlagts genom kvalitativa intervjuer utformades en frågeställning efter den
kvantitativa metoden, detta för att skapa ett bredare perspektiv på hur processen uppfattades
hos verksamheterna. Genom en kvantitativ enkätutformning gick det att skaffa sig en bra bild
över huruvida utläggsersättningen sågs som ett problem eller inte. Sedan användes en
standardiserad enkät för att bättre och enklare kunna jämföra och analysera svaren. Frågorna i
enkäten innehöll både strukturerade frågeställningar samt avslutades med en ostrukturerad
fråga där respondenten fritt fick kommentera ämnet. De strukturerade frågorna kunde då
enkelt sammanställas för att analyseras, medan de ostrukturerade frågorna gav ytterligare
information (kvalitativ) om vad respondenten ansåg som viktigt. Enkäten riktades mot
personer i verksamheterna som hade utläggen, eftersom det genom de kvalitativa intervjuer
erhölls information från den som administrerade utbetalningarna.

En illustration (figur 2.2-1) över de verksamheter som kontaktades och vilken typ av
primärdata som erhölls från respektive.

Verksamhet
Ostrukturerad

intervju
Strukturerad

intervju Enkät Analys av Blankett
Acando X
CrossControl AB X X
Folkhälsan X
Gävle GK X
Hagge Golfklubb X X X
HVDC X X X
KTH X
Polisförbundet X X X
RFSL X
Science Park X
SP Fönster X X
Startaegetinfo.se X
Svenska Golfförbundet X
Sveriges
bostadsrätsscenter X
Sveriges UF X
Unionen X X X
Wikimedia X
VISMA Spcs X
Älvkarleby GK X
Övriga X

Figur 2.2-1 Illustration av de kontaktade verksamheterna samt vilken typ av data som erhållits



13

2.3. Teoretisk referensram
Denna studie har haft utgångspunkten i det empiriska och detta medför att resultatet som
erhållits, är det som i stor utsträckning styrt vilken typ av tidigare forskning eller teori som
använts. Detta kapitel presenterar några teorier som använts i förstudien, men utvecklas
ytterligare i teorikapitlet 4. Teorikapitlet återfinns efter den empiriska delen av arbetet,
eftersom resultatet från empirin påverkat i stor utsträckning valet av tidigare forskning. Det
som undersökts är huruvida utläggsprocessen var ett problem hos olika verksamheter, vart i
den interna process problemet fanns och om problemet kunnat reduceras eller elimineras. Den
tidigare forskning som använts i studien är forskning som berör vikten av tidsoptimering. I
verksamheter där det dagligen uppstår utlägg som skall administreras, kan denna
tidsbesparing vara av betydelse när det kommer till sista raden i en resultaträkning. Andra
typer av tidigare forskning som använts i studien är vikten av tydliga och effektiva processer.
Varför är en tydlig process av nytta och vad fyller det för funktion i en verksamhet. En annan
infallsvinkel till om detta var ett problem, har varit att problemet kunnat vara av sådan enkel
karaktär, att det istället blivit ett irriterande moment som påverkat arbetet och företaget
negativt. Om processen upplevts som jobbig att utföra kan det resultera i att personen kanske
drar sig från att göra det hela.

För att få en uppfattning om hur processerna var uppbyggda och fungerade studerades till en
början en teori som handlade om processer. Anledningen till att läsa och skriva om detta, var
för att bättre kunna identifiera inom de verksamheterna som undersökts, om de ansåg detta
som ett problem. Denna del var till förberedande hjälp till intervjuerna, för att på ett bättre sätt
kunna formulera frågor som gav oss användbar information. Vad gäller regelverket kring
utläggsredovisning har kraven som ställs från bokföringsnämnden analyserats, även detta för
att bättre veta vad det som skulle identifieras i processen vid de första intervjuerna. Ett
exempel här är, om det fortfarande var krav på att det fysiska kvittot som uppkommer vid ett
utlägg och om det måste överlämnas till verksamheten. Om det inte enligt bokföringslagarna
krävs att det fysiska originalkvittot lämnas till verksamheten, kan det vara ett onödigt steg och
kan kanske därför leda till tidsbesparing. Huvudsakligen går studien ut på att ta reda på om
hanteringen av utlägg för annans räkning är ett administrativt (ekonomiskt) problem i svenska
verksamheter eller inte. Detta gjorde att datainsamlingen genom intervjuer och enkäter var
viktigt att fokusera på. Därför analyserades tidigare gjorda studier om processer, och hur de
valt att lägga upp sin metoddel, för att förbättra arbetet av datainsamlingen. Ytterligare teorier
att applicera på ämnet hittades inte, utan det blev en del av arbetsprocessen, det vill säga en
induktiv metod med utgångspunkten ur empirin för att sedan koppla mot tidigare användbar
forskning.

Följande teorier har därför vart en utgångspunkt för arbetet och utvecklas ytterligare under
kapitel 4, efter att det empiriska materialet insamlats (kapitel 3).

· Okada och Hoch (2004) skriver i journalen ”Spending time versus spending money”
att en del administrativ tid istället skulle kunna användas till att vara mer produktiv.

· Singh (2007) skriver i ”The future of travel and expense” att det förekommer onödigt
manuellt arbete som är relaterade till resor inom verksamheterna.
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· Coiera och Tombs (1998)  skriver i ”Communication behaviours in a hospital setting:
an observational study” att kommunikationsbrister har en negativ påverkan hos
företagen p.g.a. att anställda ofta tillfrågade en kollega om hjälp, vilket resulterade i
att ytterligare en person involveras i processen.

· Stalk (1988)  skriver i ”The next source of competitive advantage” att tid är en
bristvara och att de företag som effektivast kan ta tillvara på tiden skaffar sig en
konkurrensfördel.

· Samuelson (2010) skriver i ”IT-Innovationer i svenska bygg- och fastighetssektorn –
En studie av förekomst och utveckling av IT under ett decenium” att det yttersta
motivet till att satsa på IT-lösningar är för att effektivisera arbetet och
kommunikationen inom en verksamhet.

2.3.1. Teori rörande processorientering
Kartläggning och analys av nuvarande processer var en viktig del av studien och för att få god
kännedom om området undersöktes teorier om tillvägagångssättet för kartläggning och
effektivisering av processer.

Processer
“En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden. Den

transformerar vissa resurser till resultat som skall tillfredsställa processens kunder med så
liten resursåtgång som möjligt” (Bergman och Klefsjö, 2002, s.39)

Beskrivning av en process
Bergman och Klefsjö (2002) beskriver att en process är en del av det arbete som görs inom en
organisation - “En uppsättning av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden”.
Processen utgår oftast  från information och material  till  att  bli  en färdig vara eller  tjänst,  en
process kan alltså handla om färdigställandet av en uppgift. En process stöds enligt Bergman
och Klefsjö (2002) av en organisation bestående av människors relationer med varandra samt
olika typer av hjälpmedel som de använder för att  uppnå ett  resultat.  Bergstrand och Wallin
(1993) skriver att det i en fungerande process inte finns något informationsglapp eller
kommunikationsproblem mellan de berörda inom processen. De skriver också att om inga
åtgärder vidtas för att lösa en dåligt fungerande process, kommer det att bli svårare desto
längre tid som går, vilket även kan leda till att verksamheten får problem samt att onödiga
kostnader uppstår. En process delas oftast enligt Bergstrand och Wallin (1993) in i
delprocesser, det är ett måste att samspelet mellan dessa delprocesser fungerar för att
processen  i  helhet  skall  fungera.  En  process  som  inte  fungerar  som  den  ska  innebär  sämre
kvalité på det som processen framställer och det är kostsamt att inte ha fungerande processer
(Bergstrand och Wallin 1993).

Förbättring av processer
Bergman och Klefsjö (2002) belyser att det som är viktigt vid en effektivisering av en
process, är att identifiera vilka som berörs av processen samt att ge dem tydliga riktlinjer för
vad de skall åstadkomma. Bergman och Klefsjö (2002) poängterar också hur viktigt det är att
ständigt arbeta med analysering och förbättringar av en process. De skriver vidare att det är
viktigt att ständigt försöka förbättra sina processer, de som inte driver ett sådant arbete skaffar
sig oftast dåliga processer med tiden (Bergman och Klefsjö, 2002). Vid ett förbättringsarbete
är det därför viktigt att identifiera problemområden och angripa dessa systematiskt och



15

noggrant. Efter kartläggning av problemområdena gäller det att angripa de problem som är
mest kostsamma, alltså det problem i processen som skulle innebära störst besparing
(Bergman och Klefsjö, 2002).

Som ett hjälpmedel vid förbättringsarbete beskriver Bergman och Klefsjö (2002) den så
kallade förbättringscykeln “Planera - Gör - Studera - Lär”. Modellen är inspirerad av
Edwards Demings PDSA-cykel som står för ”Plan-Do-Study-Act”. I figur 2.3.1-1 visas
processcykeln och det är alltså denna arbetsgång Bergman och Klefsjö (2002) anser som
viktig att ständigt arbeta med, för att ha bra och fungerande processer inom en organisation.

Figur 2.3-1: Bergman och Klefsjö (2002) ”Plan-Do-Study-Act”

Planera är första steget i förbättringscykeln och här handlar det om att fastställa de orsaker
som skapar problem i processen. Vid identifiering av stora problem är det viktigt att dela upp
problemet i mindre hanterbara delar. Bergman och Klefsjö (2002) talar i planeringsstadiet om
förbättringsverktyg som kan användas för att enklare identifiera problemområden inom en
process. Ett av verktygen är datainsamling och det anses vara ett av de viktigaste enligt
Bergman och Klefsjö (2002) i arbetet med kvalitetsförbättring. Datainsamlingen går ut på att
samla på sig faktaunderlag som belyser vilka aktuella problem som finns i den nuvarande
processen. Data kan lämpligen samlas in genom att till exempel göra en enkätundersökning,
det gäller sedan att betrakta resultatet ur en synvinkel där problemen belyses. Det är viktigt att
redan i planeringsstadiet identifiera kärnan till problemet (där problemet uppstår) för att
försöka bli av med problemet helt. När problemen har identifierats skriver Bergman och
Klefsjö (2002) att problemen skall prioriteras i en ordning där störst besparingspotential
erhålls.

Gör handlar om att vidta åtgärder för att lösa de problem som identifierats i planeringsstadiet.
Vidare  pratar  Bergman  och  Klefsjö  (2002)  om  att  det  är  viktigt  att  de  personer  som  skall
arbeta med att lösa problemet är införstådda med vilka åtgärder som behöver vidtas.  Dessa
personer skall sedan genomföra det åtgärdsprogram som beslutats.

Planera

GörStudera

Lär



16

Studera handlar  om  att  jämföra  hur  den  nya  processen  förhåller  sig  till  det  tidigare
arbetssättet. För att göra denna jämförelse föreslås liknande datainsamling som i
planeringsstadiet för att kontrollera om vidtagna åtgärder resulterat i avsedd förbättring.
Fastslås det att åtgärderna resulterat i förbättring gäller det att se till så att det nya arbetssättet
efterföljs. Detta görs genom ständig uppföljning och analys av den nya processen.

Lär innebär uppföljning och erfarenhetsåterföring av det förbättringsarbetet som utförts för att
se till att liknande problem inte uppstår i framtiden. Att analysera hur förbättringsarbetet
genomfördes var också viktigt ur ett erfarenhetsföringsperspektiv, för att även förbättra den
processen till nästa gång om möjligt.

Förbättringscykeln börjar sedan om genom att identifiera om det finns ytterligare eller nya
problem i processen som behöver analyseras och förbättras. Tanken med process-cykeln är att
direkt efter att sista steget ”lär” är avklarat, åter fokusera på första steget ”planera”.

2.4. Metod för analys och tolkning
De primärdata som samlats in var både kvalitativ och kvantitativ. Dessa former av data skiljer
sig åt, och för att analysera samt tolka dem på ett korrekt och effektivt sätt, sammanfattas
nedan hur tillvägagångssättet för analys och tolkning gjorts för de olika dataformerna.

2.4.1. Analys och tolkning av kvalitativ data
De kvalitativa data som erhållits från de ostrukturerade intervjuerna medförde en svårighet
vid analysen, eftersom kvalitativa undersökningar oftast genererar ett datamaterial av
beskrivande form (fri text), som är svårare att sammanställa än kvantitativt (bestämt)
datamaterial (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver två generella riktlinjer som kan
användas vid en analys av kvalitativ data. De två riktlinjerna handlar om generella strategier
och grundläggande tekniker vid analys av kvalitativ data.

Generella strategier. Bryman (2011) beskriver i sin bok två stycken generella strategier som
behandlar tillvägagångssättet för kvalitativ analys av data, dessa är analytisk induktion och
grounded theory. Dessa två strategier kan ses som en referensram och finns till för att vägleda
forskare vid analys av kvalitativ data.

Analytisk induktion. Vid detta tillvägagångssätt eftersträvar forskaren att resultatet av
datainsamlingen inte skall avvika från en hypotetisk förklaring av problemet, vid ett sådant
angreppssätt  behandlas  många  förklaringar  till  ett  problem.  Nedan  i  figur  2.4-1  ser  Bryman
(2011) följande huvudsakliga steg vid användandet av en analytisk induktion. (Bryman, 2011)
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Grounded theory är vid analys av kvalitativ data det absolut vanligaste tillvägagångssättet.
Metoden innebär att analys av data och insamling sker samtidigt under studiens gång. Vid
analys av kvalitativ data i grounded theory används en typ av kodningsmetod för att enklare
kunna analysera data. Kodningen innebär att information i form av data kodas om till
exempelvis etiketter, som leder till att det är enklare att jämföra data från olika intervjuer.
(Bryman, 2011).

Grundläggande tekniker. Precis som vid grounded theory används kodning som en av de
grundläggande teknikerna vid analys av kvalitativ data. En bra teknik för kartläggning av
kvalitativ data görs genom kodning och kategorisering av det data som finns insamlad. Det är
bra  att  göra  som  i  grounded  theory  där  analys  av  insamlad  data  sker  kontinuerligt  under
studiens gång. För att kunna dela upp data i etiketter/kategorier kan ett sätt vara att skapa en
frågeställning som baseras på det data som finns tillgänglig. Exempelvis att efter en
ostrukturerad intervju skapas frågorna, på så sätt blir frågorna en slags kodning av den
kvalitativ data som återfås vid en ostrukturerad intervju. (Bryman, 2011).

Efter de första intervjuerna hade en uppfattning om hur rutinerna skiljde sig åt mellan
organisationerna skapats. En förväntning var att de idag hade ett strukturerat och
dokumenterat tillvägagångssätt gällande ersättning, medan en del förmodligen hade ganska
dåligt uppsatta rutiner. Med hjälp av grounded theroy kartlades nuläget för att identifiera
gemensamma delar i processen hos de olika verksamheterna. De data som erhållits har
kategoriserats (kodats) i delprocesser för att enklare kunnat bearbeta materialet. Detta

Figur 2.4-1 Huvudsakliga steg vid användandet av en analytisk induktion (Bryman, 2011)
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resulterade i ett kontinuerligt analysarbete av de kvalitativa data som erhölls, för att kunna
kartlägga processen samt identifiera vilka frågor som skulle behöva ställas. Vid våra egna
försök att redovisa utlägg togs hjälp av ett analytiskt angreppssätt (induktion), för att se vart i
processen det är ineffektivt och vad det beror på. Därmed identifieras det inom processen vart
det förekom problem.

2.4.2. Analys och tolkning av kvantitativ data
Vid insamling av kvantitativ data är det viktigt att inte vänta med analysen till det att all
datainsamling är gjord, utan det är viktigt att i förväg veta hur viss data kan se ut och hur den
ska analyseras. Detta är viktigt att vara medveten om för att tekniker och strategier hos
analysen av de kvantitativa data skall ske effektivt. Med kvantitativ data är det enkelt att
skapa diagram och tabeller för att jämföra och sammanställa datainformationen, det är också
dessa tabeller och diagram som ligger till fokus för att genomföra en analystolkning av de
kvantitativa data som insamlats. (Bryman, 2011)

Den kvantitativa datainsamlingen i denna studie har kommit från en enkät som innehållt ett
fåtal frågor, med andra ord var sammanställningen mindre omfattande. Frågorna som enkäten
innehöll var utformade efter det primärdata som samlades in genom intervjuer, samt de egna
erfarenheterna som skaffades av processen genom att testa den. För att inte få data som blev
oanvändbar utformades först en enkät som skickades till ett fåtal verksamheter, för att se om
svaren som erhölls var relevanta och användbara. När enkäten ansågs bra är bra och gav rätt
data samlades data in från resterande verksamheter. Primärdata från enkäterna
sammanställdes i diagram för att presentera, tolka och att sedan analyseras.

2.5. Reliabilitet och generaliserbarhet
Reliabilitet är ett mått över hur tillförlitlig en studie är, hög reliabilitet betyder att om någon
annan genomför samma studie, med samma metoder, erhålls samma resultat (Yin 2007). Låg
reliabilitet innebär därmed att samma resultat inte erhålls. Det handlar även om hur pass
pålitlig en studie är, alltså hur studiens metoddel är uppbyggd. Avser studien att analysera
svenska folkets hälsovanor kan inte alla respondenter vara från ett gym eftersom alla svenskar
inte går på gym. Generaliserbarhet handlar enligt Bryman (1997) om att det resultat som
erhålls från studien, kan appliceras även i andra sammanhang och på andra personer än de
som  studerats.  De  data  som  därmed  samlas  in  och  som  i  exemplet  med svenska folkets
hälsovanor, skulle högsta möjliga generaliserbarhet innebära att alla svenskar deltog i studien.
Få deltagare och samtliga från samma ställe, innebär att en studie blir mindre generaliserbar
då det slumpmässiga urvalet av respondenter blir lågt (Bryman 1997).

2.5.1. Studiens reliabilitet och generaliserbarhet
Denna  studie  har  täckt  in  ett  antal  olika  typer  av  verksamheter,  detta  för  att  skapa  högre
reliabilitet. Personer med koppling till processen för ersättning av utlägg har kontaktats
muntligen och genom enkätförfrågningar samt att delar av processen genomgåtts av oss
själva. Det finns tusentals personer som skulle kunna kommentera processen kring
utläggsersättning i Sverige. Studien har bara varit i kontakt med ett femtiotal, detta gör att
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studien håller relativt låg reliabilitet. Gällande studiens generaliserbarhet har inget sådant
tagits i beaktande.

2.6. Resultat, reflektioner och rekommendationer
Resultatet gällande hur processen kring utläggsersättning fungerar har kommit fram genom att
sammanställa de olika intervjuerna och enkätundersökningarna, som sedan analyserats och för
att komma med förslag på vart fokus bör läggas vid en processförbättring. Även förslag på
hur identifierade problem skulle kunna lösas, exempelvis genom användning av digitala
kvitton istället för ett papperskvitto, om det finns lagstöd för det. Resultat som erhållits har
varierat hos de olika verksamheterna. Allt från en väl fungerande process där datorprogram
användes för att förenkla och minska det administrativa arbetet. Medan vissa har haft dåliga
rutiner samt omständiga processer där onödigt många personer var involverade i processen.
Därmed jämförs de väl fungerande processerna med de som fungerar mindre bra.
Rekommendationen på vart fokus bör läggas vid ett förbättringsarbete har motiverats utifrån
de svar som erhållits.

2.7. Sammanfattning metod

Figur 2.7-1 Sammanfattning metodupplägg
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3. Empiri
I detta kapitel sammanställs den primärdata som samlats in genom intervjuer och
enkätundersökningar. Informationen från dessa undersökningar finns som bilagor i arbetet och
i problemundersökningen har resultatet sammanställts, på det sätt som processen kring
utläggshanteringen tolkats. Kartläggningen av hela utläggsprocessen har skett utifrån
modellen om processer i kapitel 2. Identifiering av delprocesser hos huvudprocessen
(utläggsersättning) som undersökts har varit en central utgångspunkt.

3.1. Processkartläggning (Intervjuer)
Problemundersökningen började med att intervjua ett antal personer inom företag och
föreningar som berördes av utläggshantering i vardagen, för att få en överblick hur processen
såg ut och fungerade. Genom denna datainsamling skapades en generell bild över
huvudprocessen och hur den kunde delas upp i olika delprocesser. Utifrån detta material
utformades en strukturerad frågeställningsblankett (bilaga 1) som utgicks ifrån vid de
semistrukturerade intervjuerna. Vid intervjuerna har personer inom verksamheten som vet hur
processen fungerar blivit kontaktade, alltså de som haft erfarenhet av helheten med
utläggsersättning.

3.1.1. Utläggsprocessens omfattning
De stora verksamheter som kontaktats hanterade en större mängd utlägg som skulle ersättas,
ofta kallades detta inom verksamheterna för reseräkningar. HVDC (enhet inom ABB) med
cirka 800 anställda uppskattade att de under 2011 hade minst 5 000 sammanställningar av
utlägg/reseräkningar, alltså mer än fem reseräkningar per person och år. Acando´s
löneavdelning nämnde att det var väldigt mycket reseräkningar som kom in till dem på
huvudkontoret, men kunde inte ange något antal. Unionen hade flera tusen representanter runt
om i Sverige och dem hade utlägg i samband med informationsträffar och utbildningar vilket
gjorde att det blev väldigt många reseräkningar som skulle ersättas. De verksamheter som
kontaktats har nämnt att en enda person kunde sammanställa utlägg upp emot 50 gånger per
år, vilket motsvarar ungefär en gång i veckan. Det var ofta flera personer inom
verksamheterna som var inblandade i processen för ersättning av ett utlägg. En som hade
utläggen, en person som godkände utläggsrapporten och en som administrerade
utbetalningarna. Administratören var ofta även inblandad i sammanställningen av utläggen
som en hjälpande hand. I alla sammanställningarna av utlägg var personen som haft utlägget
tvungen att uppge uppgifter om vad det var för typ av utlägg och varför utlägget hade
uppstått. Det betydde alltså att en reseräkning skulle skrivas för varje typ av representation
eller resa.

3.1.2. Riktlinjer och förutsättningar för utlägg
Alla kontaktade verksamheter hade ett eller flera dokument som beskrev vilka riktlinjer som
fanns för utlägg och hur tillvägagångssättet för att få ersättning för dessa utlägg fungerade.
Hos föreningarna som undersöktes fanns det oftast krav som ställdes på de personer som ville
ha ersättning för utlägg de haft i samband med att de representerat föreningen. Ersättningen
sågs i dessa föreningar mer som ett bidrag istället för en ersättning men principen var
densamma (ersättning erhölls vid representation men inte fullt ut som i företagen). I företagen
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handlade det om utlägg som gjordes i samband med tjänsten. Hos de stora verksamheterna
HVDC och SP Fönster, fanns det omfattande beskrivningar över hur systemen fungerade och
vilka regler som gällde för att få ersättning. Beskrivningarna var en slags lathund som
personalen skulle kunna ta hjälp av om de hade problem med att fylla i något i systemet eller
blanketten. Vid HVDC var lathunden på över 16 sidor. Hos de mindre verksamheterna som
t.ex.  golfklubbarna  fanns  det  mer  kort  och  konkret  beskrivet  vad  som  ersattes  (bidrag)  och
hänvisning till blanketterna som de skulle använda sig utav.

Det som konkret sades om utläggsersättningen hos verksamheterna, var att när en person fick
ett uppdrag av verksamheten som resulterade i ett utlägg (kostnader), eller ökade
levnadskostnader (traktamente/milersättning), skulle utläggen redovisas för att denne skulle
kunna få ersättning ifrån verksamheten. Vissa av verksamheterna hade riktlinjer uppsatta för
hur lång tid efter ersättning ett utlägg kunde krävas, medan vissa inte hade någon bestämd
tidsperiod.

3.1.3. Utlägg/kostnad
Hos de kontaktade verksamheterna var det samma typ av utlägg som ersattes, det var
ersättning för kostnader där något hade köpts in till verksamheten, resekostnader,
traktamenten och milersättningar. Utläggen kunde delas upp i två olika typer av utlägg,
indirekta och direkta utlägg.

· Direkta utlägg gav en direkt kostnad för personen i fråga genom att använda sina egna
pengar, exempel att betala en taxiresa med privata medel.

· Indirekta utlägg innebar kostnader som inte ersattes mot den faktiska kostnaden utan
sågs mer som en ersättning för kostnaden som uppstått, ett exempel var traktamente
eller ersättning per åkt kilometer som ersattes mot ett bestämt belopp istället för den
faktiska kostnaden.

Ett av de vanligaste utläggen som identifierades i utläggsprocessen var ett direkt utlägg, som
innebar att personen använde sig av egna privata betalningsmedel. Dessa utlägg skulle hos
samtliga verksamheter alltid styrkas med ett originalkvitto vid sammanställningen för att
ersättning skulle erhållas. Utlägg som ersattes mot kvitto var oftast boende och andra avgifter
som uppkom i samband med representationen. Säljarstaben hos SP Fönster hade däremot egna
företagskort som de använde sig av vid utlägg för verksamhetens räkning, och redovisade
sedan kvittona för det de handlade på kortet. Detta innebar att de egentligen aldrig hade något
utlägg men var ändå tvungna att sammanställa utläggen i en rapport tillsammans med
kvittona. Detta gällde dock bara vid de tillfällen säljarstaben inte kunde ta det hela på faktura
mot företaget. Vissa av HVDC´s anställda  använde  sig  också  av  ett  betalkort  men  det  var
kopplat till dem personligen, verksamheten betalade däremot för kortet och kreditkostnaden
för utläggen. Tanken bakom detta var att den anställde skulle hinna skriva en reseräkning och
få ersättning, innan betalning av den nyttjade krediten skulle ske.

När personen övernattade minst en natt vid representation, blev personen ersatt med
traktamente. Traktamentet var till för att täcka de ökade levnadskostnaderna under
representationen. De verksamheter som kontaktades hade under 2012 ersatt personerna med
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ett skattefritt belopp om 220 kronor per heldag (skatteverket.se). Avdrag från traktamentet
skulle göras om personen på resande fot haft frukost med i hotellkostnaden, blivit bjuden på
lunch eller middag, eller fått något av detta betalt av företaget.

Ersättning för drivmedel var också återkommande och denna typ av ersättning redovisades på
två olika sätt. Antingen mot ett kvitto från bensinstationen (direkt utlägg), annars angavs den
totala resesträckan och ersättning erhölls då per kilometer (indirekt utlägg). Det personerna
skulle ange vid milersättning var från vilket ställe de åkt och vart, samt om de använt sig av
tjänstebil eller privat bil.

3.1.4. Sammanställning av utläggen – blanketter och rapportering
En intressant del i processen som upptäcktes var hur utläggen redovisades för den som
granskade utläggen. Detta skedde antingen i ett reseräkningsprogram eller manuellt på en
blankett som verksamheten utformat. Vare sig sammanställningen av utläggen skedde i ett
program avsett för detta eller manuellt på blankett, granskades/godkändes denna för att se om
allt var korrekt ifyllt innan utbetalning.

Utformningen av blanketterna skiljde sig åt, men efterfrågade samma typ av information.
Vissa blanketter var väldigt enkelt utformade medan en del var väldigt komplexa, t.ex. var
Älvkarleby Golfklubb en verksamhet där blanketten ansågs enkel medan Svenska
Golfförbundets och Polisförbundets blanketter var mer komplexa. Älvkarlebys mindre
komplexa blankett hade exempelvis bara en rad för reseersättning, medan polisförbundet hade
flertalet kryssrutor beroende på transportmedel samt olika rader för tilläggsersättning.
Blanketterna kunde oftast fyllas i direkt på en dator för att sedan skrivas ut eller så fylldes
blanketten i manuellt direkt med penna. I båda dessa fall behövdes en fysisk kopia av
blanketten skrivas ut om ersättningen gällde kvitton, eftersom originalkvitto skulle bifogas
med sammanställningen. Anledningen till att originalkvitton skulle bifogas angav
verksamheterna var för att det var lagstadgat.

De intervjuade verksamheterna som hade ett system för behandling och redovisning av utlägg,
var de större företagen och dessa system var oftast en tilläggstjänst till ekonomisystemet. I
dessa program fyllde personen med utläggen eller en administratör i information kring
utläggen. Hos HVDC fyllde personen med utläggen först i en blankett manuellt, för att sedan
låta en administratör fylla i samma uppgifter i systemet. En av anledningarna till detta var att
alla inte hade tillgång till ekonomisystemet genom en dator. Fanns tillgång till en dator och
det nödvändiga programmet, gjorde majoriteten ändå på det här sättet eftersom programmet
ansågs krångligt. Det som i denna process ansågs svårast enligt intervjupersonen hos HVDC,
var att när ordernummer (kostnadsställe) skulle anges, var personen ofta tvungen att kontakta
någon annan i verksamheten för att få den informationen. Liknande fungerande det hos
Polisförbundet och Unionen där blanketter först fylldes i av personen med utlägget, som
sedan skickades till en administratör som fyllde i samma uppgifter i ett system för arkivering
och utbetalning. I blanketterna skedde sammanställningen på en och samma sida medan i
systemen fanns flera fönster (olika sidor) för rapportering av de olika typerna av utläggen. När
sammanställningen var klar skapades en rapport/sammanställning av utläggen i systemen.
Denna rapport var överskådlig och skickades därefter till närmsta chef för godkännande
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(attestering) innan utbetalning skedde. Dock fanns det krav – vid ersättning av kvitton – att
denna rapport skulle skrivas ut och bifogas med originalkvitton som underlag. De
verksamheter som intervjuats har alla krävt originalkvitton, vilket innebar att processen inte
var helt digitaliserad hos någon av verksamheterna.

De uppgifter som upptäckts återkommande i rapporterna (systemen och blanketter) var namn,
anledning till utläggen, vilken plats de besökt, och datum för representationen. Sedan tillkom
uppgifter om varje utlägg, vid kvittoersättning skulle beskrivning över vad det var för utlägg
tilläggas, vid milersättning skulle det tilläggas från vart och till vilket ställe som besökts och
vid traktamente skulle information om vilka tider som tillbringats på annan ort anges.

3.1.5. Attestering och godkännande
Verksamheterna som intervjuats har alla haft någon person inom verksamheten som godkänt
sammanställningen av utläggen. I de större företagen godkände oftast den närmsta chefen
sammanställningen innan en utbetalning skedde. Hos HVDC attesterades sammanställningen
av personen som yrkade utlägget och godkändes av chefen både digitalt i systemet och
skriftligt på blanketten.

3.1.6. Utbetalning av utlägg
Delprocessen utbetalning av utlägg ansågs som den sista delprocessen och den bestod av att
när en utläggsrapport var godkänd betalades beloppet ut till personen som yrkat efter
utläggen. Utbetalningen kunde ske manuellt genom bank eller automatiskt i ett system som
gjorde att beloppet kom med på nästkommande lön. För de verksamheter som använde ett
affärssystemen fanns kontonummer sparade på personalen och betalning kunde där ske
automatiskt efter att de redovisade utläggen var godkända. Medan de som inte använde ett
affärssystem för utläggshanteringen alltid behövde ange kontonummer vid en
sammanställning på blankett.
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3.2. Uppgifter vid utläggsredovisning
För att skapa en uppfattning om vad det är för information som efterfrågas vid en
utläggsredovisning har analys skett av 15 stycken verksamheters blanketter. Dessa blanketter
har hittats genom internet förutom HVDC’s som kom ifrån dem.

I matrisen (Figur 3.2-1) nedan finns en sammanställning över de uppgifter som de olika
verksamheterna ville ha in av sin personal när de yrkade efter ersättning för utlägg som de
haft.

Figur 3.2-1  Egenskapad matris över vad som efterfrågas på blanketter som fylls i för utläggsersättning, länk till de
blanketter som finns tillgängliga på internet finns i källförteckningen

Det som kunde fastställas av det data som sammanställts var att det fanns minst 32 uppgifter
av olika slag som uppgavs i samband med rapportering/sammanställning av utlägg. I alla
undersökta blanketter fanns det möjlighet att redovisa direkta utlägg, däremot erbjöd inte alla
möjligheten att redovisa traktamente och milersättning. Samtliga verksamheter efterfrågade
namn, anledning till att utlägget uppstått (syfte) och att kvitton ska bifogas (vid direkta
utlägg).
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3.3. Uppfattning av processen (enkätundersökning)
Enkätundersökningen var riktad till personer som gjort utläggen för verksamheten, det var
dessa personer som tidigare har yrkat ersättning för utlägg och som ansågs vara
huvudpersonerna i processen. Majoriteten av svaren kommer från de verksamheter som
intervjuats men även från personer ifrån andra verksamheter med erfarenhet av utlägg för
annans räkning, det  var för att  få in ytterligare data att  analysera.  Enkäten som skickades ut
blev besvarad av 49 personer som totalt representerade sju stycken verksamheter i
undersökningen. I detta kapitel presenteras frågorna och varför dem valdes samt det data som
kom in genom enkäten. Totalt har de kontaktade verksamheterna bidragit med 32 svar medan
resterande 17 kommer ifrån övriga tillfrågade (totalt 49 svar). I Figur 3.3-1 ses fördelningen
verksamheterna emellan.

Figur 3.3-1 Antal svarande i enkäten och vilken verksamhet de representerade

3.3.1. Ålder

Figur 3.3-2 Svarsöverblick fråga 1 från enkäten
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Anledningen  till  att  en  fråga  om ålder  togs  med (figur  3.3-2)  var  för  att  unga  borde  ha  mer
erfarenhet eller vara mer lättlärda när det kom till IT-system, än äldre som inte växt upp med
datorer. Svarsalternativen skulle ta reda på om personerna som svarade på enkäten var 25 år
eller yngre, mellan 26-40 år eller 41 år eller äldre. Svaren som erhölls kom främst från
personer över 41 år (51 %), anledningen till det beror förmodligen mycket på att tjänsteresor
inte är aktuellt förrän senare i yrkeskarriären. Att majoriteten av svaren kom ifrån en äldre
generation borde innebära att de hade en del erfarenhet inom området.

3.3.2. Erfarenhet av utläggsrapportering

Figur 3.3-3 Svarsöverblick fråga 2 från enkäten

Att veta vilken erfarenhet personerna har av ersättning för utlägg var en intressant del i
undersökningen. Desto mer erfarenhet en person har av något, desto mer har denne lärt sig hur
processen fungerar och borde därmed inte heller se några större problem med den. Gällande
antalet utlägg (figur 3.3-3) hade majoriteten (55 %) av de svarande sammanställt och yrkat
ersättning för utlägg mer än 21 gånger i sin karriär, vilket gjorde att majoriteten av de
svarande hade stor erfarenhet av utläggsersättning.
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3.3.3. Erfarenhet från flera olika verksamheter

Figur 3.3-4 Svarsöverblick fråga 3 från enkäten

Det var intressant att veta om personerna som svarat hade erfarenhet av utläggsersättning från
andra verksamheter (figur 3.3-4). Det kunde vara från tidigare arbeten eller utlägg inom
föreningar  där  föräldrar  ställer  upp  med  att  ordna  och  skjuts  till  t.ex.  bortamatcher.  67  %
svarade att de hade erfarenhet från flera olika verksamheter medan 33 % endast hade
erfarenhet från den verksamhet de representerade för tillfället.

3.3.4. Tidsuppskattning

Figur 3.3-5 Svarsöverblick fråga 4 från enkäten

För att ta reda på hur mycket tid som lades på utläggsredovisningar delades svarsalternativen
in  i  tre  intervaller  om 1-15,  16-30  och  mer  än  30  minuter  (figur  3.3-5).  Anledningen  till  att
dessa intervall valdes var för att det inte bör ta mer än 15 minuter att sammanställa sina
utlägg. Hänsyn ska tas till att denna tid representerade tiden för personen som hade utläggen,
administratörernas tid var inte medräknad. Av de svarande, svarade 33 % att de inte lade ned
mer tid än 15 minuter, 41 % att de lade ned mellan 16-30 minuter och 26 % lade ned mer än
30 minuter.
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3.3.5. Riktlinjer

Figur 3.3-6 Svarsöverblick fråga 6 från enkäten

För en process som många berörs av inom en verksamhet, bör det finnas tydliga riktlinjer och
instruktioner vad som gäller för processen. Svarsalternativen delades därför in i en femgradig
skala (figur 3.3-6) där 1 stod för otydliga riktlinjer och 5 för tydliga riktlinjer. Svaren
varierade, men majoriteten verkade tycka att det fanns bra (skala 3) eller bättre riktlinjer hos
verksamheten, 84 % svarade inom intervallet 3-5. Genomsnittet för frågan blev 3,65.

3.3.6. Vad anses som jobbigt med processen

Figur 3.3-7 Svarsöverblick fråga 5 från enkäten
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att komma fram till vad som skulle efterfrågas, analyserades tänkbara problematiska områden
inom de delprocesser som identifierats. Där identifierades 8 områden som ansågs vara
problematiska för de som yrkat ersättning. Av de 49 som svarade var det 129 ikryssade rutor
och endast  4 stycken som valde att  inte kryssa i  någon ruta.  Mer än hälften ansåg att  två av
punkterna  var  jobbiga  att  hantera,  det  var  att  börja  med  ”själva sammanställningen av
utläggen” (55  %),  samt ”att hålla ordning på och bifoga originalkvitton”  som 69  % ansåg
vara  en  jobbig  del  i  processen.  Av  de  svarande  tyckte  49%  att  det  var  jobbigt  ”att
sammanställningen måste skrivas ut och lämnas in fysiskt (kan ej skickas på mejl”.

3.3.7.  Fria kommentarer
”Det tar mycket tid för något som inte så många reflekterar över.” – HVDC

”Vårt system är krångligt, men vi får därmed lämna detta till en sekreterare. Så min egen tid
är liten, men bolagets totala är större.”- HVDC

”Det finns säkert instruktion för att fylla i reseräkning men det vore bra om
administratörerna kunde uppdatera oss i detta på t.ex. kontorsmöte. Det gäller även
godkännande proceduren i SAP som man inte klarar utan instruktion. Generellt använder jag
alltid administratörerna till hjälp med reseräkning och det fungerar utmärkt. Mitt bidrag blir
underlag och ordernummer.  Även godkännande av chef och vidare hantering av reseräkning
till nästa instans fungerar bra idag inom vårt kontor.” – HVDC

”Den tid jag redovisar är min tid. Därefter tillkommer tid för en Assistent att hantera
utläggen samt chefer att godkänna räkningarna. Därefter tillkommer central hantering av
ekonomifunktionen.” – HVDC

”Vi har ett bra och enkelt system för ifyllande och godkännande av reseräkning. Det störande
är att varje månad behöva spara, samla ihop och skicka kvittona till Stockholm.” – Acando

”Det största problemet är väl egentligen att få tummen ur och få det gjort. Det blir allt för
sällan och i slutänden blir det mycket pengar. Dessutom har man den dag man äntligen tar
tag i det förlorat ett antal kvitton eller glömt att anteckna varför åtminstone jag oftast får stå
för en hel del utlägg i slutändan=)” – Unionen

”Att det på detta arbete ej går att skicka detta elektroniskt utan att original kvitton skall
skickas per post. Flera led med olika papper, kvittenser i datamiljö samt utskrivna dokument i
pappersformat.” - Övriga

”Kvittoredovisningen är styrd av bokföringsreglerna, men känns mycket gammalmodig. Tar
massor med tid och orsakar frustration och ineffektivitet.”- TeliaSonera

”Alternativen till utläggsersättning tror jag är ännu jobbigare.” – Övriga

”Tydliga riktlinjer och ett användarvänligt systemverktyg gör att processen är mycket enkel
att sköta. Utbetalning sker helt enligt riktlinjerna, så jag har inget problem med processen
som helhet.” – Övriga (Bank)

”Jag jobbade på bemanningsföretag i Norge. Väldigt omständig och strulig redovisning. Dels
till bemanningsföretaget och sen till de företag man uthyrd till.” - Övriga

”Några förklaringar, jag fyller aldrig i konto eller kostnadsbärare, det gör andra, likadant
med moms mm. , Därför blir tiden lite missvisande. Jag fyller bara i datum och vilka
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traktamenten jag yrkar på och sen mailar jag det. Det som tar lite tid är att sortera kvitton.
Sen måste man givetvis posta det också. /Sventa”

”Frågan är ju varför man inte tar tag i detta på en gång istället för att låta högen med kvitton
växa samtidigt med att man får dåligt samvete att man inte gör det.” - Polisförbundet

”Kontering är begränsat i Travel... externa kostnader kommer på fel konto då det inte gå att
kontera direkt var man vill ha den” – HVDC

3.4. Sammanfattning av processen för ersättning av utlägg
Det märktes att processen kring ersättning av utlägg för annans räkning var en
uppmärksammad del i de verksamheter som intervjuats. Det som kunde fastslås var att det
fanns många personer inom verksamheterna som reste mycket och även ofta, detta medförde
att det måste göras många utläggsrapporteringar. Samtliga verksamheter hade riktlinjer och
information kring vad som gällde för att få ersättning vid representation. Verksamheternas
arbetssätt kring utläggsersättning skiljde sig en del åt men hade samma syfte och mål, att på
ett så enkelt sätt som möjligt ersätta en person för representation denne haft i verksamheten.
Omfattningen av de uppgifter som lämnades vid en utläggsrapportering skiljde sig åt, men
återkommande uppgifter samt mer sällan förekommande uppgifter kunde identifieras. Det
kunde vara upp till fem personer som var inblandade i processen, en person som hade
utläggen, en person som hjälpte till med sammanställningen, en person som bidrog med
information om till exempel kostnadsbärare, en person som skulle godkänna och en person
som skulle arkiverar underlagen och gjorde utbetalningen. De stora skillnaderna var om
verksamheten använde sig av ett system eller en blankett för sammanställning av utläggen
(vissa båda). Oavsett vilket sätt, skrev sammanställning oftast ut fysiskt till slut, för att lämnas
över  för  godkännande  eller  skickas  med post  till  huvudkontoret  eller  liknande.  I  figur  3.4-1
på nästkommande sida återfinns ett flödesschema som skapades över processen för att ge en
överblick över delprocesserna som identifierades i undersökningen.
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Figur 3.4-1 Egen processbild av utläggsprocessens steg
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•Manuellt till bankkonto
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4. Teori
Detta kapitel tar upp olika teorier och tidigare forskning med utgångspunkt ur det empiriska
material som erhållits. Det som presenteras i detta kapitel är hur synen på tid är i förhållande
till pengar. Vad kan tänkas påverka att tidsåtgången är större än nödvändigt i en befintlig
process och hur påverkar det en verksamhets prestation. Även andra tänkbara teorier och
tidigare forskning som kan tänkas påverkas eller påverka utläggsprocessen har undersökts.

4.1. Tid och pengars betydelse i processer
Att tid är pengar råder det idag inga konstigheter över, likväl som att verksamheter drivs efter
vinstmaximeringsmodellen dvs. att arbeta för att erhålla största möjliga nytta. (McDowell,
Thom, Frank och Bernanke 2006).

Competitive intelligence innebär att ens konkurrenter studeras och utifrån hur väl deras
process fungerar och hur väl de lyckas nå sina mål, kan deras egna processer förbättras genom
att försöka efterlikna delar eller hela deras process (Dou och Manullang 2004). Intelligence är
något  som Dou och  Manullang  (2004)  tar  upp  och  menar  då  att  kunskap  är  något  som inte
återfinns i bokhyllor, rapporter eller hos vetenskapliga artiklar, utan kunskap är något som
måste skapas. Själva processen med att skapa kunskap blir därmed en viktig del och när
förståelsen för varför en verksamhet agerar på ett visst sätt vid en viss fråga, skapas därmed
kunskap. Competitive intelligence, är något som kan användas hos respektive verksamhet,
genom att studera sina konkurrenter och på så vis förbättra sina egna processer om
konkurrenten har ett bättre tillvägagångssätt.

Okada och Hoch (2004) menar på att ett arbete med fokus på att finna en effektivare lösning
som besparar verksamheten tid, leder till att verksamheten kan använda den frigjorda tiden till
att göra något mer produktivt. Det som främst diskuteras, är hur viktig tiden egentligen är och
dess alternativkostnad (förlorad intäkt). Pengar kan sparas på ett konto för framtida
investeringar eller liknande, och det är därmed relativt enkelt att räkna fram dess
alternativkostnad, dvs. den förlorade ränteintäkten. Tid kan däremot inte sparas för framtida
investeringar utan är något som konsumeras för stunden och är kopplat till dess sammanhang.
Varje sekund som personen inte är produktiv är då förlorad och går inte att få tillbaka, det är
därför viktigt att disponera tiden som finns tillgänglig på rätt sätt, alltså ha låga
alternativkostnader. Det är svårt att räkna fram den förbrukade tidens faktiska
alternativkostnad då flera variabler påverkar ens val av disponerad tid (exempelvis rådande
arbetsklimat, omvärldsfaktorer). Men tid likväl som pengar är en resurs och båda har en
alternativkostnad. Okada och Hoch (2004) skriver –”If time were not a resource, the concept
of being busy would not exist”. Stalk  (1988)  skriver  för  att  vara  bäst  på  marknaden  och  ha
konkurrensfördelar mot andra företag, krävs det att kunna manövrera sig framåt likväl som att
inte  överarbeta  saker.  Vidare  skriver  Stalk  (1988)  att  tid  är  en  bristvara  och  att  företag  som
kan på ett effektivt sätt ta tillvara på tiden, är de som uppnår de bästa konkurrensfördelarna.
McNeil (2011) menar på att även små tidsbesparingar genom en processförbättring, kan i det
långa loppet leda till stora besparingar ekonomiskt.

Singh (2007) skriver att en undersökning visar på att rese- och underhållningskostnader står
för ca 8-10% av ett företags driftkostnader. Detta är även något som beräknas öka med tiden,
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samt att han skriver att de flesta företag använder fortfarande manuella metoder för att hantera
resebokning och kostnadsersättning. Förutom att det är kostsamt och ineffektivt, är delar av
denna process ”osynlig” och medför därför även extrakostnader för verksamheten. Vidare
skriver Singh (2007) att även en viss onödig börda hamnar på den som haft utlägget p.g.a. det
manuella arbetet som uppstått.  Enligt en undersökning släppt av Global Business Travel
Association (GBTA 2012), har det dock skett en viss förändring och fler verksamheter
uppmärksammar detta idag då det finns pengar att spara. Av 1500 professionella
yrkesresenärer som deltog i undersökningen (världen över) svarade 60 % att de anser sig idag
ha bättre kontroll över sin resepolicy än för några år sedan. I undersökningen där 10 stycken
definitioner av ”reseersättnings policy” listades, ansågs följande två punkar som viktigast:

        1) Arbetet med att kontrollera resekostnaderna
        2) Arbetet med att sätta rutiner och tillvägagångssätt

4.2. Kommunikation
Tyler, Kossen och Ryan (2005) beskriver att kommunikationen sker genom att en person
agerar avsändare medan en annan är mottagare. Budskapet som avsändaren skickar till
mottagaren kan uppfattas på ett icke önskvärt sätt, dvs. att det tolkas fel eller helt enkelt inte
förstås. Vid en sådan situation uppstår en barriär där ett förtydligande behöver göras av någon
form, för att nå det önskvärda resultatet. En sådan här barriär kan därmed skapa moment som
tar onödig tid. Tyler, Kossen och Ryan (2005) tar upp tre typer av kommunikation där det kan
uppstå barriärer, det är vid verbalt, icke-verbalt samt skrift.

· Verbal kommunikation kan ses som ansikte-mot-ansikte där två eller flera pratar med
varandra. En barriär som de tar upp är att ord kan ha olika betydelse eller helt enkelt
inte är familjärt hos mottagaren.

· Icke-verbal kommunikation tar sig i uttryck genom kroppsspråket, här uppstår
barriärer genom att kommunikationen som ges via kroppsspråket tolkas på ett felaktigt
sätt.

· Skriftlig kommunikation kan vara skrift i e-post eller på ett papper. En barriär här är
enligt Tyler Kossen och Ryan (2005) att det inte ges möjlighet till konversation som i
en verbal kommunikation. Mottagaren kan inte ställa en direkt motfråga om något inte
har uppfattas korrekt utan det finns en fördröjning.

Harpur och Loudoun (2011) tar upp att vissa typer av kommunikationsproblem beror på en
nedsatt läsarförmåga hos mottagaren och att personen i dessa fall kan komma att behöva tal,
bild eller något annat hjälpmedel för att tolka texten som avsändaren skrivit. Coiera och
Tombs (1998) skriver att bristande kommunikation kan ha negativ inverkan på ens arbete. Om
den skriftliga kommunikationen var dåligt skriven, valde många anställda att vända sig till
kollegor eller någon annan på företaget för att få hjälp med detta. Detta innebar även att de
anställda fortsättningsvis istället för att läsa texten föredrog att direkt vända sig till någon
kollega, då man antog att texten var otydlig . Detta ledde till att ett avbrott uppstod i arbetet
bland kollegorna då de behövde hjälpa till med att försöka hjälpa sin kollega.
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4.3. Psykologi
Tice och Baumeister (1997) diskuterar om hur ens mentala hälsa påverkas av att  en uppgift
väljs att göras någon gång i framtiden istället. Många väljer att vänta med att göra klart sin
uppgift p.g.a. att den exempelvis går snabbt att göra (enkla uppgifter) eller att personen
upplever sig ha god tid innan uppgiften ska vara klar. Denna typ av förhalning har påvisats ha
flera negativa psykologiska aspekter. Depression, ångest och illamående är några exempel
som kan uppstå p.g.a. förhalning. Denna förhalning kan därmed ha en negativ påverkan på
ens arbete i form av försämrad prestation.

4.4. Informationsteknologi
Enligt Dewett och Jones (2001) är ”Information Technology” (IT) ett verktyg som kan
användas för att förbättra en verksamhets prestation. Det kan vara att på ett bättre och
snabbare sätt föra över information mellan personer samt erhålla ett snabbare svar. Samuelson
(2010) nämner att effektiviseringar kan vara av olika slag och att effektivisera de
administrativa processerna är oftast det första steget i utvecklingen. Inom de administrativa
processerna anses det vara enkelt att hitta förbättringar som leder till minskad tidsåtgång, och
därmed minska de onödiga administrativa kostnaderna, som heller inte tillför något i
kärnverksamheten. Det yttersta motivet till att satsa på IT är att för effektivisera arbetet, ett
exempel är för att förbättra dokumentationen av något (Samuelson 2010).

Broady,  Chan  och  Caputi  (2010)  pratar  om äldre  personer  (de  som inte  vuxit  upp  med den
teknologi som finns idag,  exempelvis datorer,  mobiler,  surfplattor etc.)  och hur villiga de är
att ta till sig den nya teknologin. Många har uppfattningen att äldre är motståndare till den nya
teknologin som växer fram, men Broady, Chan och Caputi (2010) skriver att det är tvärtom.
Vidare skriver de däremot att äldre kan ha ångest eller bli väldigt osäker vid användandet av
exempelvis datorer och att de är mindre effektiva med arbetet i ett datorsystem, än de som
vuxit upp med den nya teknologin.

4.5. Kundnytta
Värdeskapande aktiviteter och icke värdeskapande aktiviteter är enligt Ax, Johansson och
Kullvén (2009) två aktiviteter som existerar inom alla verksamheter.

· De värdeskapande aktiviteterna är direkt kopplade mot kunden då de är saker som har
direkt påverkan mot kund.

· De icke-värdeskapande aktiviteterna består av verksamhetsskapande likväl som av
negativ karaktär.

o De verksamhetsskapande aktiviteterna innebär att genom ett visst arbete,
exempelvis planering, verksamhetsutveckling och utbildning, påverka
kundnyttan på ett positivt sätt i slutet.

o De negativa aktiviteterna har inget bidrag till en ökad kundnytta, utan är bara
av negativ karaktär, exempelvis dubbelarbete och sådant som skapar onödiga
kostnader. Negativa aktiviteter är något verksamheter inte vill ha men som
ändå förekommer och tar en del av tiden inom dagens verksamheter.
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4.6. Bokföringsnämnden – originalkvitton
Papperskvitton är idag det vanligaste formatet som erbjuds för att få ett kvitto. Lagen har dock
förändrats och tack vore detta kan även kvitton erbjudas i ett elektroniskt format (SKVFS
2009:01 16 §). Kassakvittot som erbjuds kunden är därmed antingen i pappersformat
(kontrollremsa) eller i elektroniskt format (journalminne). SKVFS 2009:01 28 § anger vad ett
kassakvitto måste innehålla för att klassas som godkänt, exempelvis att varje kvitto ska ha ett
unikt löpnummer för spårbarhet, försäljningsbelopp, mervärdesfördelningen på olika
skattesatser etc. Fotografering av ett fysiskt kvitto anses inte som ett elektroniskt kvitto, men
det är fortfarande, i vissa fall, giltigt som ett verifikat vilket bokföringsnämnden styrkt
(bokföringslagen 5 kap. 6 § första stycket och 7 kap. 1 § första stycket.)

Vid en granskning av vilka krav som ställs av lagen vid arkivering av räkenskapsinformation
står det i bokföringslagen kap.7 att – ”räkenskapsinformation ska bevaras i det skick
materialet hade när det kom till företaget”. 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 räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall
bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes
(bokföringslag 1999:1078, kap.7).

Enligt Bokföringsnämnden är det även beroende på i vilken roll personen i fråga mottagit
kvittot. Det första som BFN förklarar för oss och där ett originalkvitto krävs är följande:

1. Har du gjort ett utlägg i en bokföringsskyldig verksamhet, t.ex. du är en enskild
näringsidkare, måste du enligt bestämmelserna i bokföringslagen behålla kvittot i
original i din egen bokföring. (BFN 2012)

Det andra exemplet BFN nämner och där ett originalkvitto inte behövs är:

2. Om du är anställd eller liknande i företaget, dvs. inte behöver kvittot för egen
bokföring men gjort utlägget för företagets räkning. Många företag/organisationer
kräver av kontrollskäl in originalkvitton av sina anställda när de anställda ska få
ersättning för ett utlägg. För en sådan situation finns inga bestämmelser i
bokföringslagen, det är alltså okej här att skicka in en fotokopia på kvittot enlig BFN.
Vilka underlag som ska lämnas in blir istället en fråga mellan den som kräver
ersättning och företaget/organisationer som ska betala ut ersättningen. (BFN 2012)

Tolkning av det ovan och som BFN bekräftat är:

1. Betalar jag som anställd med mina egna pengar, dvs. för egen räkning (kontant eller
med kreditkort) kan jag skicka in en fotokopia (mobil eller inskannad) av
originalkvittot. Det krävs dock att arbetsgivaren godkänner denna typ av hantering,
men möjligheten finns.
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2. Betalar jag som anställd med företagets pengar och för företagets räkning (kreditkort
som är registrerat på företaget), krävs att jag behåller och skickar in dess
originalkvitto till verksamheten.
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5. Analys och diskussion
Analysdelen av studien kommer att  gå ut  på att  analysera processen kring utlägg för annans
räkning och att  försöka identifiera problematiska områden och orsaken till  dessa.  Med hjälp
av Bergman och Klefsjös (2011) förbättringscykel har analys gjorts över vad det går att göra
för att underlätta processen.

5.1. Processkartläggning (Intervjuer)
Det som kunde fastslås om processen kring utlägg för annans räkning var att, även om
processen skiljde sig åt mellan verksamheterna, gick processen ut på samma sak. Identifiering
av delprocesser inom huvudprocessen har gjorts, och Bergstrand och Wallin (1993) skriver att
det är ett måste att samspelet mellan dessa delprocesser fungerar för att processen i helhet ska
fungera. För att samspelet ska fungera bra gäller det att kommunikationen mellan parterna
fungerar. Genom intervjuerna kan det konstateras att det kan vara upp till fem personer
inblandade i processen och om det finns brister i kommunikationen i något led kan det
resultera i att processen tar längre tid. Den extra tid som uppkommer på grund av bristande
kommunikation ses som ineffektiv, och betraktas som en alternativkostnad för verksamheten
(Okada och Hoch 2004). McDowell, Thom, Frank och Bernanke (2006) skriver att
verksamheters arbete med att erhålla största möjliga nytta är av stor betydelse, och att tiden
för processen av ett utlägg som därmed inte bidrar till något bra (dubbelarbete etc.) reduceras.

Delprocesserna som identifierats återfinns i Fig.4.4-1 i studien, dessa är;

1. Riktlinjer och förutsättningar för utlägg
2. Utlägg/Kostnad
3. Sammanställning av utläggen – Blanketter och rapportering
4. Attestering och godkännande
5. Utbetalning

Det som kunde konstateras genom intervjuerna kring utläggsersättning, var att de personer
som berördes av hela processen och administrerade det mesta inom den, såg vissa brister med
det arbetssättet. Om problem i en process uppmärksammas är det viktigt, enligt Bergstrand
och Wallin (1993), att lösa problemet så snabbt som möjligt så att det inte växer, det blir med
tiden svårare att lösa problemen och det innebär mer onödiga kostnader. Verksamheterna hade
planer på att åtgärda dessa problem men det var inte något som gjordes, det verkade som att
de accepterat bristerna i processen och fortsatte med det arbetssättet, trots att de var medvetna
om att det inte var optimalt. Under de muntliga intervjuerna ansåg verksamheterna att det
fanns en viss tidsbesparing i processen, men upplevelsen var att ingen ”orkade” ta tag i ett
förbättringsarbete. McNeil (2011) menar att små tidsbesparingar genom en processförbättring
i det långa loppet kan leda till stora besparingar ekonomiskt. Problem bör lösas så snabbt som
möjligt enligt (Bergstrand och Wallin 1993) för att undvika onödiga kostnader, även detta
anses som ett bra argument till varför en verksamhet ska se över processen och möjliga
förbättringar. Det tydligaste identifierade problemet hos de verksamheter som undersökts, var
att det förekom dubbelarbete inom processen för ersättning av ett utlägg. Detta var något som
verksamheterna intygade, men även här verkade det vara ett acceptabelt sätt att arbeta på och
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inga vidtagande åtgärder verkade planeras. Okada och Hoch (2004) skriver att om det finns
fokus på att lösa problem i processer kan den tid som frigörs istället användas till att göra
något mer produktivt, här finns det alltså en möjlighet att minska verksamhetens
alternativkostnad. De dubbelarbeten som kunde konstateras var att samma typ av information
rapporterades på två olika ställen, först på papper och sedan digitalt. Nedan kommer exempel
från tre olika verksamheter där det förkom dubbelarbete;

1. Ett exempel på dubbelarbete var att Unionens representanter sammanställde sina
utlägg på en blankett, som sedan skickades till en administratör på huvudkontoret, som
i sin tur fyllde i exakt samma uppgifter i ett system på datorn.

2. Ett annat exempel på dubbelarbete var hos HVDC där en blankett först fylldes i, för att
sedan lämnas till en administratör som fyllde i samma uppgifter i systemet. Där
förekom även en dubbel attest- och godkännandeprocess i form av att både en fysisk
och elektronisk kopia skulle attesteras och godkännas vid ersättning mot kvitton.
HVDC som använde sig av ett stort affärssystem (SAP) för hantering av
utläggsersättning använde sig alltså ändå av blanketter.

3. Polisförbundet var ett tredje exempel på dubbelarbete, där det fungerade likadant som
hos Unionen. De som gjorde reseräkningarna skickade in dessa till huvudkontoret där
sedan en administratör skrev in samma uppgifter i ett system.

Anledningen till att dessa dubbelarbeten förekom berodde, hos HVDC, på att personalen
tyckte  systemet  var  krångligt  och  föredrog  därför  att  fylla  i  en  blankett  medan  en
administratör i nästa steg gjorde det i systemet. En annan anledning till att det förekom
dubbelarbete hos HVDC var för att kvitton skulle bifogas vid yrkande av ersättning av dessa,
dock hade den processen blivit en vana – att även vid ersättning som inte gällde kvitton – var
det den processen som valdes. Hos Unionen och Polisförbundet berodde det på att de som
begärde ersättning inte själva hade direkt tillgång till datorsystemen. Processen gällande
ersättning för utlägg kan ses som en negativ aktivitet som Ax, Johansson och Kullvén (2009)
beskriver det, då studien gett en förbättrad bild av hur processen upplevs och fungerar. Det är
alltså en aktivitet som inte bidrar till någon kundnytta, utan istället skapar och är, onödiga
kostnader. Okada och Hoch (2004) skriver att det är viktigt att tiden disponeras på rätt sätt,
det blir extra viktigt inom en verksamhet då en person oftast får betalt för åtta timmar om
dagen. Dessa åtta timmar kan disponeras på olika sätt men om de disponeras på ett så effektivt
sätt som möjligt, leder detta enligt Stalk (1988) till större konkurrensfördelar. Om till exempel
en person lägger ned tid på att sammanställa sina utlägg på blankett, och sedan lämnar över
dessa till en administratör som fyller i samma uppgifter i ett system, är det tid som inte
disponeras på rätt sätt eftersom att samma typ av information rapporteras dubbelt. Genom att
se över om det går att ta bort detta dubbelarbete som läggs på denna negativa aktivitet, skulle
förmodligen verksamheterna kunna lägga ned den frigjorda tiden på mer värdeskapande
aktiviteter.

Ett annat problem som identifierades hos polisförbundet, var att många tyckte det var svårt att
förstå hur blanketten skulle fyllas i, då den skriftliga informationen som personerna tog del av
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var svårtolkad. Tyler Kossen och Ryan (2005) tar upp skriftlig kommunikation som en av tre
kommunikationsmöjligheter där det kan uppstå barriärer. Detta kan anses som en barriär då
den skriftliga informationen anses vara svårtolkad hos polisförbundet. Bristande
kommunikation,  kan i  sin tur som Coiera och Tombs (1998) skriver,  ha en negativ inverkan
på arbetet. I det här fallet innebär det att personen som hade svårt att tyda blanketten fick be
om hjälp. Om personer bad om hjälp resulterade det i att ytterligare en person blev inblandad i
processen på grund av den bristande kommunikationen. Vid ett eventuellt förbättringsarbete
är det då barriären hos den skriftliga kommunikationen enligt Bergman och Klefsjö (2002)
som ska ses över, eftersom det är ett identifierat problemområde. Detta kan ses som en annan
typ av onödigt dubbelarbete, som skulle kunna tas bort om kärnproblemet löstes, alltså göra
den skriftliga kommunikationen tydligare (blanketten). Stalk (1988) skriver att det är viktigt
att inte överarbeta saker utan istället för att försöka manövrera sig framåt på bästa sätt. Om
blanketterna är omständiga, kan det bero på att de är överarbetade och kräver för mycket
uppgifter av den som begär ersättning, all information kanske inte är nödvändig att ange.

I studien uppmärksammades det att hos vissa verksamheter ansågs utläggsprocessen som en
väl fungerande process och att tidsåtgången var liten. Ett exempel var hos SP Fönster där
deras försäljare använde företagskort och de behövde därmed inte fylla i några papper eller
dylikt. Det som betalades med företagskortet gick via faktura och det innebar att
utläggsprocessen inte uppfattades som något problem. Dou och Manullang (2004) tar upp
Competitive Intelligence och menar på att det är ett sätt där konkurrenten analyseras för att
försöka efterlikna deras tillvägagångssätt, om de har ett bättre sätt att arbeta inom en viss
process. SP Fönsters process med företagskort skulle en verksamhet med en ineffektiv process
kunna efterlikna om det är så att det kan tänkas vara en förbättring. Det är möjligt att inte alla
verksamheter skulle våga låta sina säljare med flera, använda sig av ett företagskort, men det
var en lösning som SP Fönster ansåg fungera väl.

Bergstrand  och  Wallin  (1993)  skriver  att  det  i  en  fungerande  process  är  viktigt  att  det  inte
finns något informationsglapp eller kommunikationsproblem inom delprocesserna. Om det
finns brister i den nuvarande processen är det också viktigt att vidta åtgärder för att lösa dessa
så fort som möjligt. Det som kunnat konstateras genom intervjuerna som gjorts, var att det
inom samtliga verksamheter fanns några delar i processen som inte fungerade optimalt, och
att det därmed finns utrymme för ett förbättringsarbete. Det betyder att verksamheterna har
möjlighet att spara tid, och därmed indirekt pengar, genom att försöka lösa problemen.

5.2. Uppgifter vid utläggsredovisning
Utifrån analysen av blanketterna som fylls i när en person yrkar ersättning för utlägg, kunde
en matris skapas för att enklare överblicka vilken information verksamheterna efterfrågade.
En hypotes vid detta förfarande var att vissa av dessa blanketter skulle efterfråga mycket
information. Frågan som skulle besvaras var om all information verkligen var nödvändig, och
om viss typ av information även var svår att fylla i eftersom det inte framgick hur det gjordes
på ett bra sätt. Det kan ses som en analytisk induktion, genom att fylla i dessa blanketter,
testades om så var fallet eller om dess hypotes måsta förkastas (Bryman, 2011). Det som
kunde konstateras genom att skapa matrisen var att blanketterna var väldigt olika trots att de
efterfrågade liknande information. Det konstaterades även att verksamheterna efterfrågade
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olika mycket information, vissa ville ha in mycket personuppgifter medan andra nöjde sig
med endast namn. Att vissa av uppgifterna lämnades in i onödan är inget som kan styrkas,
eftersom det inte framgår tydligt vad informationen används till, men det är ändå något som
valts att kommentera. McNeil (2011) skriver att tidsbesparing genom att korta ned tiden inom
en process i det långa loppet kan leda till stora ekonomiska besparingar. Om information som
efterfrågas inte används eller behövs, bör dessa uppgifter i blanketten tas bort och därmed kan
en tidsbesparing göras. T.ex. skulle tre olika typer av telefonnummer anges i Polisförbundets
blankett, 60 % frågade efter personens adressuppgifter. Bankkonto skulle anges vid samtliga
blanketter  som  inte  använde  sig  av  ett  system  som  också  fylldes  i,  om  en  person  har  25
reseräkningar per år räcker det att redovisa vissa av dessa generella uppgifter en gång.

Om det anses jobbigt att fylla i denna blankett kan det leda till att det skjuts fram till ett senare
tillfälle.  Det  som även  polisförbundet  tyckte,  var  att  det  kunde  vara  svårt  att  förstå  hur  viss
information i blanketterna skulle uppges. Ett exempel var Svenska Golfförbundets blankett
vid redovisning av traktamente, det var då väldigt många rutor som skulle fyllas i på liten yta
och det blev därmed svårt att veta i vilken ordning informationen skulle anges. Det som var
bra med de verksamheter som använt sig av ett IT-system för registrering av
utläggsredovisningen, var att en stor del av den efterfrågade informationen redan fanns sparad
och  var  därmed färdigifylld,  på  så  sätt  sparades  den  tiden  in.  Singh  (2007)  skriver  även  att
mycket manuellt arbete (fylla i blanketter etc.) förekommer inom just processen med
utläggsredovisningen och att det både är kostsamt och ineffektivt. Dock påstod 60 % av
yrkesresenärerna enligt en undersökning gjord av GBTA (2012) att de blivit bättre på att
arbeta med detta. Av de verksamheter som undersökts i den här studien kan det konstateras att
det fortfarande fanns mycket manuellt arbete och att det borde kunna förbättras ytterligare.

5.3. Analys av Enkätundersökning
Dewett  och Jones (2001) skriver att  IT är ett  verktyg som kan användas för att  effektivisera
informationsöverföringen och hanteringen av vissa processer. Detta för att minska
tidsåtgången och dessutom få möjlighet till omedelbar respons. Eftersom processen för
ersättning av ett utlägg inte är helt digital, ställdes frågor som berör just den fysiska
hanteringen av papper. Det som ansågs som jobbigast i processen hos respondenterna var att
hålla reda på och bifoga originalkvitton. Av de tillfrågade (49 stycken) var det 69 % som
ansåg att det var jobbigt eftersom det enkelt tappades bort eller dylikt. Av respondenterna
svarade 49 % att det var jobbigt att sammanställningen skulle skrivas ut och lämnas in fysiskt.
Alla de kontaktade verksamheterna hade krav på att sammanställningen av utläggen skulle
skrivas ut, anledningen till detta var oftast för att originalkvittot skulle bifogas tillsammans
med sammanställningen vid arkivering. Av respondenterna ansåg 39 % att en jobbig del i
processen var att skriva ut blanketter, fylla i dem och sedan skicka det med post till det
angivna kontoret som skötte administrationen. Vissa av verksamheterna använde sig utav
pappersblanketter som fylldes i manuellt av personen som haft utlägget. Steget därefter var att
transportera sammanställningen via post eller att personligen lämna över dokumentet. Det
sista steget därefter var att fylla i dokumentet i datorsystemet för att få en form av verifikat för
utbetalning innan det kunde arkiveras. De som arbetade på Acando var tvungna att skicka
sammanställningen till huvudkontoret i Stockholm medan de på HVDC var tvungna att skicka
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sammanställningen för arkivering till Västerås. Unionen som också hanterade flera tusen
utläggsrapporter per år krävde att representanter/medlemmar för dem som yrkade efter
ersättning, att kvitton bifogas och skickas tillsammans med blanketten. Dessa steg där dubbelt
arbete förekommer samt att transportera dokumentet bör kunna reduceras och effektiviseras
med  hjälp  av  någon  form  av  IT-lösning,  som  Dewett  och  Jones  (2001)  menar  på  är  ett  bra
verktyg. Samuelson (2010) tar upp att det yttersta motivet till att satsa på IT är för att
underlätta och effektivisera arbetet med dokumentation. Dock ska ekonomisk vinning vara
motiverbart eftersom ett IT-system kan vara en kostsam investering beroende på hur enkelt
och  hur  mycket  som måste  integreras  med  sitt  tidigare  IT-system.  Det  är  med  andra  ord  ett
arbete som eftersträvar vinstmaximering (McDowell, Thom, Frank och Bernanke 2006).

Beroende på hur många utlägg en verksamhet har, finns det olika stor besparingspotential
inom utläggsprocessen. Med andra ord måste verksamheterna ha ett visst antal utlägg per år
som ska redovisas samt att med en investering i ett IT-system kan en viss tid intjänas. McNeil
(2011) menar dock på att även små tidsbesparingar kan resultera i ett förbättrat resultat på
sikt. Därmed finns även möjlighet att spara pengar hos verksamheter även om tiden för
utläggshantering bara kan reduceras lite. Stalk (1988) skriver att de verksamheter som på ett
bra sätt kan minimera tidsåtgången i olika processer, är de verksamheter som lyckas bäst
konkurrensmässigt på marknaden. I enkätundersökning svarade 20 personer (41 %) att det i
genomsnitt tog mellan 16-30 minuter med att fylla i och lämna blanketten vidare. Antalet som
ansåg att det tog mindre än 16 minuter var 16 stycken (33 %) och antalet som svarade att det
tog över 30 minuter var 13 stycken (26 %). Ett kort räkneexempel med HVDC, som hade ca
5000 utlägg per år:

· Om den genomsnittliga lönekostnaden per timme (inkl alla avgifter) är 250 kronor.
Innebär 30 minuters arbete en kostnad på 625,000 kronor ((30 min / 60 min) * 250 *
5000). Kan denna tidsåtgång reduceras till 15 minuter har kostnaden sjunkit med
hälften  (312,500  kronor).  Detta  är  enbart  sett  från  de  som  har  utläggen  och  därmed
inte arbetet som administratören sysslar med i form av att fylla i systemet,
utbetalningar etc.

· Om den genomsnittliga lönekostnaden per timme (inkl alla avgifter) är 250 kronor.
Innebär 10 minuters arbete en kostnad på 208,000 kronor ((10 min / 60 min) * 250 *
5000). En tidsbesparing på 5 minuter här innebär en besparing på 104,000 kronor.

Det som vill poängteras med dessa två exempel, är att det inte bara är tidsbesparingen som har
betydelse,  även  antalet  utlägg  per  år  spelar  in  om  det  finns  besparingspotential.  Okada  och
Hoch (2004) pratar om att den tid som kan sparas blir en verksamhets alternativkostnad.
Därmed kan den reducerade tiden i exemplen ovan ses som en verksamhets alternativkostnad.
De tidsintervall om 1-15 minuter, 16-30 minuter och 31 minuter eller mer, är enbart sett från
den som har haft utlägget. Sedan tillkommer som tidigare nämnts ytterligare tid för den som
administrerar utläggsersättningen. Frågan som angavs i enkäten poängterade detta för att
separera deras tider, likväl som att det efterfrågades hur lång tid det tar i genomsnitt per
utlägg. Det var 26 % som ansåg att det tog mer än 30 minuter att gå igenom processen. I
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efterhand hade det varit intressant att veta hur mycket över 30 minuter som respondenterna
ansåg att denna process tog. Vidare tar Ax, Johansson och Kullvén (2009) upp om
värdeskapande aktiviteter mot kund. En typ av värdeskapande aktivitet är de
verksamhetsskapande aktiviteterna, som inte har en direktkoppling mot kund, men som ändå
– i slutet – genererar en viss kundnytta. Arbetet med att försöka minska tidsåtgången per
utlägg kan därför vara av verksamhetsskapande karaktär eftersom tidsbesparingen kan
resultera i förmån för kund, exempelvis genom lägre priser tack vore att företaget kan minska
sina kostnader.

Dessa tre problematiska områden som identifierats genom enkätundersökningen verkar vara
områden  inom  processen  av  ersättning  för  utlägg,  där  det  finns  viss  tid  att  bespara.
Anledningen till att dessa problem uppstår (kärnproblemet) var främst på grund av att
verksamheterna kräver originalkvitton för att kunna godkänna utlägget. Att verksamheterna
krävde originalkvitton var något som sades vara ett krav, och har därför kontrollerats mot
Bokföringsnämnden (BFN) för att undersöka om det verkligen stämde. I undersökningen
svarade  69  %  att  hålla  reda  på  originalkvitton  som  en  jobbigare  del  i  processen.  Efter  att
kontaktat BFN, bekräftar de att ett originalkvitto inte är nödvändigt i samtliga fall. Därmed
anses en digitaliserad lösning, där en foto-, eller inskanningskopia på kvittot tänkas vara
användbart för att lösa delar av problemet.

En annan del av svaren i enkäten var att en stor del av personerna som svarat tyckte att det var
jobbig att leta reda på sitt kontonummer varje gång. Totalt sett var det få som kryssade för
denna ruta men det berodde på att många av dem använde sig utav ett affärssystem och fick
därmed utbetalningen med nästkommande lön. De behövde därför inte ange kontonummer
eftersom denna information redan fanns sparad på personen, vilket är en bra egenskap hos IT-
systemen. Detta var en liten detalj som inte var speciellt tidskrävande, men varför problemet
fanns kvar när alla lönebetalningar skedde elektroniskt och där uppgifter om kontonummer
fanns sparade kändes därför ineffektivt. En anledning kan vara, att de vill vara säker på att det
betalas ut till rätt kontonummer, utifall någon bytt bank eller dylikt. En enkel lösning på
problemet skulle kunna vara att lägga till en mening som berättar att ”kontonummer behöver
bara fyllas i, om någon förändring av numret skett, annars betalas det ut till det tidigare
angivna kontonumret”. Detta förslag var inget som återfanns hos de analyserade blanketterna
av respektive verksamhet.

Av 49 respondenter ansåg 55 % att ”ta tag” i sammanställningen som ett jobbigt moment
inom processen. Några citat från de som ansåg att detta var jobbigt att ta tag i var:

Ø ”Vi har ett bra och enkelt system för ifyllande och godkännande av reseräkning. Det
störande är att varje månad behöva spara, samla ihop och skicka kvittona till
Stockholm”

Ø ”Det största problemet är väl egentligen att få tummen ur och få det gjort. Det blir
allt för sällan och i slutänden blir det mycket pengar. Dessutom har man den dag man
äntligen tar tag i det förlorat ett antal kvitton eller glömt att anteckna varför
åtminstone jag oftast får stå för en hel del utlägg i slutändan=)”
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Ø ”Frågan är ju varför man inte tar tag i detta på en gång istället för att låta högen med
kvitton växa samtidigt med att man får dåligt samvete att man inte gör det.”

Tice och Baumeister (1997) tar upp det psykologiska tillstånd som kan uppstå då en uppgift
förhalas med avsikt. En tolkning av problemet med ”att ta tag” i utläggsredovisningen är att
respondenten då gärna drar sig för att göra uppgiften. Av citaten ovan kan det tolkas som att
respondenten valde att skjuta upp arbetet med att skriva klart utläggsredovisningen. Tice och
Baumeister (1997) menar på att förhalning av en sådan här sak, även om den är simpel, kan
resultera i en sämre prestation i sitt arbete på grund av någon form av illamående, ångest, eller
depression.

En analys gällande hur tid per utlägg förhåller sig till antalet gjorda utlägg, presenteras i figur
5.3-1. Av de 49 respondenterna, var det 33 stycken (67 %) som hade erfarenhet av
utläggsredovisning från tidigare verksamheter. Antalet utlägg som respondenterna
uppskattade att de haft under sin arbetskarriär, 1-5 stycken utlägg (18 % eller 9 respondenter),
6-20 utlägg (27 % eller 13 respondenter), 21 stycken eller fler utlägg (55 % eller 27
respondenter). Genom att ställa tid per utlägg mot antalet gjorda utlägg erhålls följande
resultat. 37 % av dem som haft 21 eller fler utlägg ansåg att det tog mindre än 15 minuter att
gå igenom processen. Av de som haft 1-5 utlägg svarade 33 % att det tog mindre än 15
minuter.  Av  de  som  haft  21  eller  fler  utlägg,  ansåg  22  %  att  det  tog  dem  över  30  minuter,
medan 44 % av respondenterna som haft 1-5 utlägg ansåg att det tog mer än 30 minuter. Det
är svårt att göra en djupare analys eftersom det skulle behövas mer data, men det går ändå
skönja i diagrammet att antalet tidigare gjorda utlägg påverkade svaren av hur lång tid ett
utlägg i genomsnitt tagit dem.

Figur 5.3-1 Tid per utlägg i förhållande till antalet gjorda utlägg

I figur 5.3-2 analyseras huruvida tid per utlägg kan ha påverkats beroende på respondentens
ålder. Antalet som var yngre eller lika med 25 år representerades av 5 personer (10 %), mellan
26 och 40 år var det 19 personer (39 %), och 41 år eller äldre var 25 personer (51 %). Över
hälften av respondenterna hade en ålder som översteg 41 år och majoriteten av dem svarade
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att  det  tog  under  30  minuter  för  att  sammanställa  ett  utlägg.  Hos  de  som  var  under  25  år
svarade ingen att det tog under 15 minuter. Enligt Broady, Chan och Caputi (2010) är äldre
ofta mindre effektiva då det kommer till att arbeta i något datorsystem jämfört med de yngre.
Anledningen är för att de yngre är uppvuxna och börjar använda ny teknik i tidig ålder. I
diagrammet 5.3-2 kan dock inget sådant utläsas, eftersom det skulle behövas mer data av
äldre och yngre, samt mer data från verksamheter som använder sig av ett affärssystem.

Figur 5.3-2 Tid i förhållande till ålder

En analys av respondenternas svar gällande om de ansåg att det fanns dokument med tydliga
riktlinjer (skala 1-5, där 5 är tydliga riktlinjer) för vad som ersätts, när och hur, svarade 15
personer att det fanns tydliga riktlinjer, medan 1 person ansåg att det fanns otydliga riktlinjer.
Genomsnittet hos de 49 svaren hamnade på 3.65. Tyler Kossen och Ryan (2005) nämner att
det finns kommunikation som är skriftlig och att en barriär kan uppstå om texten inte kan
uppfattas korrekt av läsaren.  En barriär som uppstår kan därför skapa vissa problem. Coiera
och Tombs (1998) skriver att bristande skriftlig kommunikation resulterade i att kollegor ofta
blev tillfrågade om hjälp, varav deras tid då istället för att vara produktiv, går åt till att hjälpa
sin  kollega.  Med  andra  ord  uppstår  ett  avbrott  i  andra  personers  arbete,  vilket  även  kostar
företaget extra pengar. Ett snitt på 3.65 gällande dokumentationen av denna del, är över
medelvärdet, men värdet borde kunna vara högre eftersom det är en tämligen enkel process
som behandlas.

5.4. Sammanfattning analys och diskussion
Genom att analysera hur processen för ersättning av ett utlägg fungerade hos de undersökta
verksamheterna, kan det konstateras att processen innehöll en del moment som kostade
verksamheterna tid och därmed också pengar. Sammanfattningsvis kan konstateras att det var
en hel del tid som lades på processen, och att processen berörde mellan två till fem personer.
Uppgiften vars syfte är att redovisa utläggen för att sedan få en ersättning utbetald, kan tyckas
simpel, men det kan alltså ändå innebära att fem personer blir inblandade. Processen är
omständig och onödigt komplex med tanke på att själva processen handlar om att få tillbaka
ersättning för gjorda utlägg. Hos tidigare studier konstateras det att det är viktigt att ha
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effektiva och fungerande processer för att på så vis disponera tid på rätt saker. Därmed är det
viktigt att processer av denna karaktär (som ej ökar kundnyttan) fungerar väl och inte tar upp
onödig tid.
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6. Slutsats	

6.1. Slutsats och rekommendationer
Åtta verksamheter har kontaktats för en kartläggning av deras nuvarande process kring
utläggsersättning och hur den fungerar. Resultatet från kartläggningen är att processerna ser
olika ut verksamheterna emellan, men syftet och målet med processen är densamma, att
ersätta en person för utgifter denne haft i samband med representation. Processen gällande
ersättning  för  utlägg  är  en  aktivitet  som inte  skapar  någon  kundnytta  eller  intäkt  och  det  är
därför viktigt,  precis som Ax, Johansson och Kullvén (2009) skriver,  att  det  inte disponeras
för mycket tid på den här typen av aktivitet. Okada och Hoch (2004) menar på att den tid som
inte används till att vara produktiv, men som kan frigöras, är en verksamhets
alternativkostnad.  De  talar  även  om att  om tid  inte  ses  som en  resurs,  skulle  det  heller  inte
vara en bristvara. Hos de undersökta verksamheterna finns viss tidsbesparingspotential vid ett
effektiviseringsarbete.

Det som vidare konstaterats genom att analysera processen ur olika perspektiv (intervjuer,
undersökning av blanketter och enkätundersökning), är att processen kring utläggsersättning
uppfattas som jobbig och problematisk av många. De största problemområden som
identifierats genom gjorda analyser är följande;

· Jobbig/störande process med hantering av originalkvitton, utlägg som behöver skrivas
ut och postas, även att ”ta tag i” redovisningen av utläggen

· Det manuella dubbelarbetet som förekommer
· Omständiga, komplexa och till viss del svårtolkade blanketter

Singh (2007) skriver att det är väldigt vanligt att manuellt arbete förekommer, då det gäller
själva processen med utläggsersättning. Det manuella arbetet menar han både är ineffektivt
och kostsamt för verksamheterna. Vidare brukar det manuella arbetet även föra med sig
osynliga kostnader och även viss onödig belastning på personen som haft utlägget. Genom
intervjuer och enkätundersökningar anses det som vanligt med manuellt arbete även idag.
Många av de som haft utläggen anser även att det är en jobbig process i den bemärkelsen att
den är omständig att genomgå. Ett av kärnproblemen enligt oss är kravet på att originalkvitton
ska bifogas vid utläggsredovisningen samt att inte all personal har tillgång till verksamhetens
ekonomisystem (IT-verktyg) där utläggen redovisas. Här finns det idag en öppning då
originalkvitton inte är ett måste i samtliga fall enligt bokföringsnämnden. Detta kan resultera i
att en digital fotokopia kan användas (om verksamheten godtar det) och därmed kan detta
vara en möjlig förbättringsåtgärd. Dewett och Jones (2001) menar på att IT är ett verktyg som
kan användas för att förbättra både sin verksamhets kommunikation och prestation.
Implementering av ett smidigt IT-verktyg som klarar av denna hantering i processen är något
som anses leda till viss tidsbesparing hos de kontaktade verksamheterna.

När verksamheternas process genomgåtts, återfanns att blanketterna skiljdes sig åt mellan
verksamheterna, vissa var dessutom omständiga och krångliga att fylla i.
Dessa bör med enkla medel kunna förenklas och förtydligas för att minska tidsåtgången för att
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fylla  i  dem.  Coiera  och  Tombs  (1998)  tar  upp  att  brister  i  kommunikationen  (t.ex.  skriftlig
kommunikation) kan leda till att den som inte uppfattat texten frågar en kollega om hjälp. På
så vis uppstår ett avbrott hos den inblandade kollegans arbete och därmed ökar den totala
tiden av processen i verksamheten.

Processen kring utläggsersättning bör vara enkel att genomgå och ses allmänt som en enkel
process, men det kan konstateras att den inte är. Att verksamheterna medgav att de hade en
problematisk process kring hanteringen av utläggsersättning, men inte gjorde något åt det, är
ett felaktigt arbetssätt eftersom ineffektiva processer kostar verksamheter pengar. Desto
längre tid som går utan att förbättringsåtgärder vidtas, desto svårare anser Bergstrand och
Wallin (1993) att det är att förändra dem, det är alltså viktigt att försöka lösa de problem som
identifierats i processen för ersättning av ett utlägg. Det finns dock verksamheter som har en
väl fungerande process där tidsåtgången är minimal eller där antalet utlägg per år är väldigt få.
Antalet  utlägg som en verksamhet har per år  är  därför viktig för att  det  ska vara lönsamt att
genomföra en förbättring. Gävle Golfklubb hade ungefär en timme i administrationsarbete
varje månad vilket gjorde det ointressant att försöka förbättra processen.

Dou och Manullang (2004) skriver också att en process kan förbättras genom att efterlinka en
konkurrents process om de har ett bättre tillvägagångssätt. SP Fönsters säljare som reste ofta
använde sig utav företagskort för att minimera pappersarbetet, detta kan vara en tänkbar
lösning även hos andra verksamheter.

Dubbelarbetet förekommer hos samtliga som använder sig av den manuella metoden där
blanketter fylls i och överlämnas till någon som administrerar dem. Ax, Johansson och
Kullvén (2009) menar på att dubbelarbete ses som en negativ aktivitet och tillför därför inget
alls i kundnytta. En negativ aktivitet är något som samtliga verksamheter har, men det bör
minimeras om möjligt. Att investera i ett IT-system om det finns ekonomisk vinning, kan vara
ett exempel som kan hjälpa med att ta bort dubbelarbetet.

Är det så att processen kan förenklas, kan även att problemet med ”att  ta  tag  i
sammanställningen” försvinna då processen inte längre anses som lika jobbig. Tice och
Baumeister (1997) menar på att förhalning har en negativ påverkan psykologiskt hos
människor vilket kan resultera i att verksamhetens kostnader ökar.
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6.2. Sammanfattning slutsats
Processen gällande ersättning för representation uppfattas som omständig och gör att
arbetsdagarna blir mindre effektiva. De problemområden som identifierats hos de undersökta
verksamheterna visas i matrisen nedan.

Identifierat problemområde Företagsekonomisk påverkan

Omständiga/krångliga
blanketter

Processen tar längre tid än nödvändigt. En tydlig och enkel
blankett kan reducera tidsåtgången och därmed frigöra tid
till annat arbete inom verksamheten.

Dubbelarbete

Två typer av dubbelarbeten har identifierats.
1. Dubbelarbete förekom p.g.a. krångliga system och
blanketter, vilket resulterade i att ytterligare personer
involverades för att fylla i systemet/blanketten. En
förbättrad process kan resultera i att problemet undviks och
därmed kan den frigjorda tiden läggas på att vara produktiv.
2. Ett annat dubbelarbete förekom vid manuellt ifyllande av
blanketterna. Först fylldes blanketterna i manuellt av en
person, sedan fyllde an annan person i samma information i
ett IT-system. En förbättring kan resultera i att ett
dubbelarbete inte behövs och därmed minskas den onödiga
tidsåtgången inom verksamheten

Originalkvitton

Respektive verksamhet krävde originalkvitton vilket
respondenterna angav som ett irriterande moment. Detta kan
leda till en viss förhalning av att ta ut sin ersättning, vilket
kan resultera i en psykologisk påverkan av personen. Det i
sin tur kan därmed ha en negativ påverkan hos företaget.

Tabell 6-2-1, egenskapad matris över identifierade problemområden i processen

6.3. Egna reflektioner och synpunkter på studien
Studien som genomförts innehåller en del intressanta resultat, då de svar som erhållits tyder
på att det finns brister i de nuvarande processerna. Det hade dock varit önskvärt att fler antal
respondenter svarat för att öka studiens reliabilitet, och då även försökt att se hur olika
verksamheters processer fungerar med olika typer av affärssystem, för att kunna dra en mer
korrekt slutsats.  I  denna studie har ingen hänsyn tagits  till  olika affärssystem utan fokus har
vart att undersöka om det kan finns förbättringspotential inom området. Syftet var att ta reda
på och försöka kartlägga problemområden inom processen och vissa delar som hittats skapar
komplikationer i verksamheterna. Vidare har även vissa rekommendationer föreslagits där ett
förbättringsarbete kan resultera i en förbättring av processen.

6.4. Studiens empiriska bidrag
Den här studiens praktiska bidrag påvisar vikten av att ha kontroll över små processer för att
de inte ska bli överarbetade och kosta mer tid och pengar än nödvändigt. Processen för
ersättning av utlägg kan ses som en tämligen liten och enkel, men genom att göra denna och
liknande  processer  effektivare,  kan  det  resultera  i  att  mer  frigjord  tid  kan  användas  för  mer
värdeskapande aktiviteter och därmed påverka verksamheternas resultat positivt.
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6.5. Studiens teoretiska bidrag
Det teoretiska bidrag som denna studie genom en induktiv metod kan anses bekräfta, är att tid
inom processer  oavsett  vilken  typ  av  process  –  komplex  eller  simpel  –  är  en  viktig  del  och
som bör tas tillvara på ett så effektivt sätt som möjligt. Även en liten tidsbesparing som i
processen gällande ersättning för utlägg vid representation är viktig, det kan leda till en
besparingspotential eftersom flera processer har dolda kostnader. De tidigare forskningar eller
teorier som nämner dolda kostnader är även något som anses bekräftat med denna studie.
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7.5. Bilagor
7.5.1. Bilaga 1 – Intervjufrågor

1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får

man inte boka en flygbiljett själv?
d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
a. Vad menar vi här?

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
utläggen?

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
c. Har ni krav på originalkvitto?

5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?
6. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?

7.5.2. Bilaga 2 - Intervju Älvkarleby GK
Intervju med Björn Ersson klubbchef Älvkarleby GK 27 september 2012 klockan 10:00

· Tidigare har juniorer fått ersättning för det mesta eftersom klubben haft ekonomi för
detta.

· Idag finns det inte många juniorer på klubben och för de som tävlar utgår begränsad
ersättning.

· Spelarna får ingå ett avtal där det är angivet vad de får för typ av ersättning vid
tävlingsutövande, det som ersätts är startavgift och milersättning.

· Redovisning av tävlingar och utlägg sker två gånger per år genom att en blankett fylls
i.

· Budgeten för juniorkom. Är 25,000:-, budgeten delas mellan spelarna beroende på
vilken nivå de befinner sig på.

· Ersättning ges upp till bestämt maxbelopp för milersättning och startavgift, alltså
ingen ersättning för mat eller traktamente.

· Originalkvitto för startavgift skall bifogas.

Processen som den ser ut på Älvkarleby GK idag anser Björn fungerar eftersom det är sådan
liten volym på juniorverksamheten, men poängterar att om de haft fler juniorer så skulle
utläggsredovisningen kräva mer administration, planering och uppföljning av klubben.
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7.5.3. Bilaga 3 - Intervju Peter Stenberg (Klubbchef Gävle Golf Klubb)
Vilka på er klubb är det som får ersättning?

Gävle GK har säsongen 2012 27 stycken juniorer som får ersättning för utlägg i samband med
golftävlingar. De ser ersättningen som ett bidrag som ska underlätta för den tävlande och
alltså inte helt ersätta en spelares alla kostnader.

Vilka krav ställer ni för att betala ut bidrag?

För att en spelare skall få erhålla ett bidrag sätter klubbens idrottskommité upp riktlinjer/krav
inför säsongen som spelarna måste följa för att få ersättning. Ett krav som ställs för att erhålla
bidrag och som vi ansåg intressant med deras process, är att spelaren måste ansöka om
tävlingsbidrag senast den 15:e nästkommande månaden. På så sätt säger Peter att det är
enklare att följa upp utbetalda bidrag mot budget samt att det blir en rutin för spelarna att
lämna in blanketten som de fyller i för att få ersättning en gång i månaden. För att få
kostnadsersättning för tävlingar på Gävle GK krävs det alltså att man uppfyller kraven som
ställs inför säsongen samt fyller i avsedd blankett för tävlingsbidrag och lämnar in i en
brevlåda avsedd för just denna blankett. Brevlådan töms sedan av klubbchefen Peter Stenberg
som betalar ut ersättningen och följer sedan upp utbetalda bidrag jämfört med budget på
spelarnivå med en enkel uppställning i Excel.

Hur mycket bidrag betalar ni ut per år?

Säsongen 2012 är den totala ersättningen som idrottskommitén beslutat att ge spelarna i
tävlingsbidrag totalt 150.000:-, denna summa omfattar endast juniorer eftersom klubben i
dagsläget inte ger ersättning till någon spelare som inte är junior. Summan fördelas sedan ut i
bidragsnivåer  som  baseras  på  vilken  typ  av  tävlingar  man  spelar,  ju  högre  nivå  desto  mer
pengar kan man få i bidrag.

Vad är det ni ersätter för olika typer av utlägg?

För de flesta tävlingar erbjuds bidrag för anmälningsavgift, banguide, boende (max 350:-/natt,
gäller även ledare), bränslebidrag (10:-/mil) men det finns också ett maxbidrag satt för
respektive tävlingsnivå.

Ser du processen kring utläggshanteringen som något tidskrävande?

Peter Stenberg tycker att den rutin som de har idag på klubben kring utläggsersättning
fungerar väldigt smidigt, dels eftersom det är han som har helhetskollen men också för att det
finns tydliga riktlinjer för vad som gäller. Idag tar det Peter endast cirka 1 timme i månaden
att följa upp och göra utbetalningen till spelarna.
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7.5.4. Bilaga 4 – Intervju CrossControl AB
Vad ersätter ni för olika utlägg?
Här ersätter man milersättning om man använder egen bil 18.50 skattefritt men sen ytterligare
7.50 kronor men detta är skattepliktigt. Vidare har de utlägg för traktamente, boende,
flygbiljetter, tågbiljetter. Mat är inget som företaget ersätter då det är tänkt att traktamentet
skall ersätta för detta. Blir de dessutom bjuden på mat av någon skall denna bjudsumma dras
av från traktamentet.

Vilket system jobbar ni i?
Vi använder Flex reseräkning och Flex Tid

Hur fungerar en sådan här process hos er?
Var och en fyller i det som de skall ha ersättning för via deras program Flex Reseräkning som
har färdiga mallar om exempelvis boende, traktamente etc.  Sen skriver de ut från detta
program  och  bifogar  originalkvitton  på  det  som  skall  ersättas.  Detta  ges  till  en  på
administration som sedan kollar i programmet om chefen för den som skall ha betalning
attesterat, detta görs via deras program. När man ser att chefen även attesterat klickar de på en
knapp om utbetalning som kommer på deras nästa lön.

Är denna process jobbig eller omständlig för er på administration?
Nej, den är inte administrativt omständig då vi sköter det mesta via programmet Flex
reseräkning samt Flex tid, det spar oss mycket arbete. De som är vana att resa inom företaget
har lärt sig hur systemet fungerar och det ger oss därför lite administrativt arbete då de kan sin
rutin. Hos de som sällan reser, brukar vi dock få hjälpa dem att fylla i hos systemet, då de inte
är vana att göra detta. Det är denna bit som kan ses som administrativt omständlig, men även
här handlar det inte om något större administrativt arbete då vi har koll på hur det ska fyllas i.

Hur tror du de som fyller i dessa rapporter ser på processen?
De som reser ofta tror jag ser detta som ett bra system, det känns smidigt att fylla i via deras
system och sen skicka in originalkvittot bara så får de sedan utbetalning när chefen attesterat.
De som däremot sällan reser tror jag kan tycka att detta är krångligt eller lite omständigt
system.
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7.5.5. Bilaga 5 – Intervju SP fönster
1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
Det är väldigt svårt att säga hur många reseräkningar vi har per år då vi har många säljare som
är ute och reser. Det jag vet är att det inte är en administrativt jobbig process då det gäller att
administrera åt dem som är säljare, då de har egna företagskort.

2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?
Ja, det finns klara och tydliga riktlinjer för vad som ersätts, det finns även lagstadgat gällande
traktamente, exempelvis att du måste resa minst 5 mil och vara borta i 4h för att få ta del av
traktamentet.

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
Nej, det enda kravet som finns är att det skall vara inne senast den 15:e varje månad för att få
utbetalningen på sin lön, annars blir det nästkommande månad.

b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
Inga beloppsgränser finns

c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får
man inte boka en flygbiljett själv?
Man  får  fritt  göra  utläggen,  de  litar  på  sina  anställda  om  det  är  så  att  de  ska  iväg  på  en
affärsresa. Man får komma in med själva

d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?
Ja, det är något som vi hänvisar till de lagar som finns, vi gör med andra ord avdrag för
lunchen på traktamentet.

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
Administratören anser att det finns tydlige riktlinjer för vad som ersätts hos SP Fönster och att
det inte har varit några problem vad hon kan minnas.

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
utläggen?
Vi har tyvärr inget affärssystem som detta kan göras via. De som har sina företagskort
kopplade till sig tar som sagt allt på faktura vilket vi enkelt betalar som vilken faktura som
helst. De som däremot inte har dessa kort får fylla i blanketter för hand som ska lämnas in för
utbetalning. Detta är något vi ser över, då vi vill ha något system som kan fyllas i via internet
eller intranätet. Så detta system vi har nu är inte optimalt men det är heller inte något vi ser
som speciellt jättekrävande.

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
Den måste skickas in manuellt med bifogat originalkvitto.

b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
Ens chef attesterar de utläggen som personen i fråga har innan en utbetalning görs.

c. Har ni krav på originalkvitto?
Ja
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5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?

Nej, det är väldigt enkelt att fylla i dessa blanketter, det som behövs för traktamentet är
klockslagen och datumen helt enkelt.

6. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?
Nej, det vill jag inte påstå, det är en tämligen enkel enkät för dem som inte har företagskortet
att fylla i, det är enkla ord och förklaringar så man enkelt ska kunna fylla i den själv utan
hjälp.

7.5.6. Bilaga 6 – Intervju Polisförbundet
1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
Vi har tusentals reseräkningar per år då vi ständigt skickar fackliga representanter på
utbildningar runtom i Sverige.

2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?
Det finns tydliga riktlinjer för vad som ersätts och hur man ska gå tillväga för att få ersättning.
Det som däremot kan vara ett problem som hon tar upp, är att vissa har svårt att tolka
enkäterna, då det förekommer vissa ord som kan vara krångliga. Detta är något dom dock ser
över då de har fått behöva hjälpa en del att fylla i dessa blanketter.

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
Nej, det enda kravet som finns är att det skall vara inne senast den 15:e varje månad för att få
utbetalningen på sin lön, annars blir det nästkommande månad.

b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
Vi ersätter det som är lagstadgat, exempelvis 18.50 kr för milersättning. Det finns dock vissa
gånger då vi ersätter för mer än 18.50 kr, det kan vara då någon bor långt ut i skogen och får
därför en lång resa, eller att det är något annat som vi anser vara värt mer än 18.50. Den
summa som är över 18.50 måste även redovisas till skatteverket eftersom den är skattepliktig.
Detta görs genom vårat lönesystem som vi måste fylla i manuellt för respektive som har ett
utlägg. De som har utläggen fyller i en blankett manuellt och bifogar kvittot och skickar till
oss på administrationen, vi fyller sedan i detta i lönesystemet manuellt innan en utbetalning
sker.

c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får
man inte boka en flygbiljett själv?
Man får som sagt ansöka om att man vill gå vissa kurser eller så säger vi till att dessa kurser
bör ni gå. Så, det blir utlägg kopplade mot dessa utbildningar vilket vi är medvetna om att det
förekommer, så det är väl ”fritt” i den bemärkelsen att man har utlägg i samband med dessa
kurser.

d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?
Ja, vi följer de lagar som finns föreskrivna.

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
Ja, det ska finnas vad vi ersätter till respektive, dels via vår hemsida men även då man blir
kallad till en kurs, så står det i papperna vilka riktlinjer som gäller.

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
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utläggen?
Vi har inget affärssystem utan vi använder blanketter som vi skriver i och sedan fyller i
manuellt i lönesystemet. Så det blir egentligen dubbelarbete kan man säga. Det är ett väldigt
tidskrävande arbete då det är mycket manuellt arbete och så pass många som har utlägg inom
vårt förbund.

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
Rapporten skickas in utskrivet och inte digitalt. Jag vet inte om man får använda digitalt, våra
revisorer brukar kräva originalkvitto.

b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
Den som är utbildningsansvarig är den som attesterar dessa utlägg, om inte så är det ens
närmaste chef.

c. Har ni krav på originalkvitton?
Ja

5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?
Blanketten blir väl inte fel ifylld, men vi får hjälpa till ibland då det kanske inte framgår exakt
hur man fyller i den.

6. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?
Nej, men det förekommer och vi har därför nu sett över vår blankett då det förekommer vissa
krångliga formuleringar.

7.5.7. Bilaga 7 – Intervju Unionen
1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
Det vet jag ärligt talat inte, vi har ju många fackligt förtroendevalda som är ute och reser för
att utbilda sig, likväl som vi har anställda här hos oss på Unionen som reser i arbetet etc. Så
jag kan inte besvara denna fråga alls.

2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?
Jag tycker att vi har tydliga riktlinjer på vad vi ersätter. Det står dels på vår hemsida men vi
har ju även intranätet som man kan läsa på.

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
Nej, kommer man försent vid en månad så får man det på nästkommande månads utbetalning
helt enkelt. Vid årsslutet vill vi dock försöka att ha in dem i tid, p.g.a. redovisningsaspekten.
Annars dröjer det lite extra innan de får tillbaka sitt utlägg.

b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
Vi ersätter alla belopp som hör till de uppdrag de ska utföra, det kan vara utbildningen. Det
som har med det projektet att göra, ersätts därför. Ser vi till traktamente ersätter vi det som är
lagstadgat. Har man blivit bjuden på mat eller så, ska man även göra avdrag för detta då
traktamentet är tänkt att täcka sådana här bitar, men även detta hänvisar vi till de föreskrifter
som finns.

c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får
man inte boka en flygbiljett själv?
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Det är väldigt fritt, men allt kretsar kring de uppdrag som våra medlemmar eller anställda har.
Sen krävs det oavsett attestering för att få ut beloppet för sitt utlägg, så det har inte hänt att
någon har bokat en flygbiljett eller dylikt utan att tagit kontakt med sin chef först.

d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?
Ja, det gör vi.

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
Jag anser att de vet vad de har rätt till ersättning för.

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
utläggen?
Vi använder i dagsläget av blanketter men håller på att gå över till att kunna fylla i detta via
internet eller i ett affärssystem. Det är något på gång inom kort.

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
Den måste skrivas ut och skickas in manuellt.

b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
Godkännandeprocessen består i två attesteringar. Ett exempel, om du ska gå en viss utbildning
så kommer du dels behöva ett godkännande (påskrift) från själva utbildningsledaren att du
deltagit på kursen och att de utlägg du haft är tillhörande kursen. Därefter kommer ytterligare
ett godkännande behöva göras och det är ifrån en som har hand om de ekonomiska bitarna.
Detta för att se till så det bokförs på rätt kostnadsställen etc. Så det är egentligen en liten
administrativt omständlig process då det krävs två stycken godkännanden.

c. Har ni krav på originalkvitto?
Ja, vi kräver originalkvitton.

5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?
Nej, mig vetandes är dessa väldigt enkla blanketter att fylla i. Jag tror även att under själva
utbildningstillfällena, så går utbildningsledaren igenom hur blanketten ska fyllas i.

7. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?
Nej, det behöver vi sällan göra, det har väl hänt, men eftersom de oftast fylls i vid ett
utbildningstillfälle, hjälper utbildningsledaren till med hur blanketten fylls i gällande
traktamente, mat, boende etc.
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7.5.8. Bilaga 8 – Intervju HVDC (enhet inom ABB)
1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
Svårt att säga, en del reser varje vecka, en del några gånger per år och vissa inte alls. De som
reser mest registrerar nog upp emot 40-50 reseräkningar/år. Uppskattar att vi totalt registrerar
minst 5000 reseräkningar per år och då är vi ungefär 800 anställda.

2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?
Det finns instruktioner med beskrivningar hur det fungerar i affärssystemet SAP som vi
använder oss av för den digitala hanteringen av reseräkningar. Även vad som gäller för olika
länder och hur redovisningen sker skattemässigt.

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
Vid direkta utlägg ska man använda sig av sitt ”American Express” som är ett personligt kort
men som företaget skaffar åt den anställda, på detta kort finns en kredittid som vi anser är
tillräckligt lång för att du ska hinna skriva en reseräkning och få ersättning för denna, på så
sätt behöver du egentligen aldrig ligga ute med egna pengar vid den typen av utlägg. Vad jag
vet finns det ingen bestämd tid om hur lång tid man har på sig att begära ersättning för ett
utlägg.

b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
Inga bestämda beloppsgränser.

c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får
man inte boka en flygbiljett själv?
Flygbiljetter ska godkännas av huvudkontoret men hotell och liknande kan personerna boka
själva, dock föredrar dem flesta  att vi administratörer sköter bokningarna.

d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?
Det är upp till de som begär traktamente att också göra avdrag för detta, för de flesta som bor
på hotell ingår frukost och då gör dem också avdrag för detta.

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
Ja, om de är osäkra över något tar de reda på det innan.

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
utläggen?
Verkstadspersonal som inte har tillgång till dator fyller i en blankett som sedan registreras i
affärssystemet av en administratör. Vissa registrerar sina reseräkningar helt själv i systemet
och skickar in dem.

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
Rapporten godkänns elektroniskt av behörig. Vid ersättning av kvitton måste även dessa
bifogas i original vilket leder till att rapporten måste skrivas ut fysiskt och även den
godkännas för att sedan skickas för arkivering. Idag skickar vi även in de reseräkningar som
inte har kvitton fysiskt för att hantera det likadant, men detta är inte nödvändigt.

b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
Flygresor ska godkännas av huvudkontoret i Zúrich, Sedan har vi beloppsgränser för hur
mycket projektledare och kontorschefer får godkänna men oftast är det närmsta chef som
godkänner elektroniskt och den fysiska sammanställningen.
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c. Har ni krav på originalkvitto?
Ja, det finns krav på att originalkvitto ska finnas med eftersom det krävs att detta arkiveras.

5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?
Det har tidigare varit en del problem med vilken som ska ”betala” för reseräkningen då
personalen reser på många olika projekt och behöver då ett unikt fungerande ordernummer för
dessa, men det har blivit bättre.

6. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?
Vissa gör det själva men majoriteten vill ha hjälp med att göra reseräkningarna då de inte är
vana med systemet och hur det fungerar med avdrag, traktamenten och liknande.

7.5.9. Bilaga 9 – Intervju Hagge GK
1. Hur många ”reseräkningar” har ni ungefär per år?
Cirka 100 stycken från ett 20-tal olika personer.

2. Har ni tydliga riktlinjer för hur man skall gå tillväga för att få ersättning?
Vi tycker vi tillräckliga riktlinjer, vi har två olika blanketter som vi hänvisar till. Utöver det
vet personerna om de har rätt till utlägg eller inte, ofta får de reda på inför säsongen hur
ersättningsbilden ser ut.

a. Finns det krav på hur långt efter man kan kräva ersättningar?
Ja, 14 dagar har vi sagt och informerat om men det följs tyvärr inte så bra och vi är för snälla
som ändå ger ersättning.

b. Finns det beloppsgränser för vissa utlägg? Framgår det?
Ja vi har satt beloppsgränser när det gäller milersättning (700:-) och detta framgår.

c. Kan man ”fritt” göra utläggen eller är det bara vissa typer av utlägg? T.ex. får
man inte boka en flygbiljett själv?
De flesta (junior- och elitspelare) skriver avtal i början av säsongen, det framgår då vad och
hur mycket de kan få ersättning för. De andra får information innan utlägget sker och är det
några frågetecken så frågar personen först.

d. Gör man avdrag på traktamentet om man blivit bjuden på en del lunch?
Vi ger oftast inte ersättning för traktamente.

3. Vet personerna vilken ersättning de har rätt till?
Ja det vet dem. Finns dokument där detta står

4. Använder ni er av ett affärssystem eller blanketter för att få in sammanställningen av
utläggen?
Använder oss av pappersblanketter just nu men planerar att går över till digital hantering för
att det idag inte fungerar så bra. Blanketterna har vi gjort själva och den ena blanketten är för
ersättning av utlägg medan en annan är för milersättning och traktamente.

a. Kan rapporten skickas in digitalt eller måste den skrivas ut?
Det går bra att skicka in den via mejl men kvitton måste lämnas över
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b. Hur ser godkännandeprocessen ut?
Jag (administratör) som tar emot rapporten och godkänner efter att de kollat så att de håller
sig  inom  sin  budget.  Vi  har  olika  kommittéer  och  om  det  är  något  som  är  tveksamt  för
utbetalning hör jag av mig till respektive ordförande.

c. Har ni krav på originalkvitto?
Ja det har vi

5. Blir detta system/dessa blanketter ofta fel ifyllda?
Nej, det är oftast rätt ifyllt.

6. Får ni ofta hjälpa personerna med sammanställningen?
Ibland kommer personerna in med kvitton och ber om att få blanketterna utskrivna, då kan vi
hjälpa till med sammanställningen med de klarar de oftast själva.
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7.5.10. Bilaga 10 – Enkätutformningen och frågorna
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