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1 Inledning 
Denna användardokumentation även kallad ”lathund” beskriver hur man konterar och 

attesterar en faktura på webben i Business World. Använd Innehållsförteckningen för att 

hitta till rätt information som mottagningsattestant eller beslutsattestant. 

 

Det finns två användarsteg i attestflödet (även kallad arbetsflödet) som hanterar attester 1. 

Mottagningsattest Leverantörsfaktura och 2. Beslutsattest Leverantörsfaktura. Var fakturan 

hamnar beror på vilket ansvar som finns konterad på kostnadsraden. Det finns regler 

uppsatta i UBW som kontrollerar detta. 

 

Undantag finns för Beslutsattest av vissa projekt på Exploateringsenheten. De är 

uppdaterade med denna rutin. 

1.1 Länk till Business World - webben 

Sök Business World på nacka.se. Kanske har du redan sparat länken som Mina genvägar. 

1.2 Uppgiftslista – Att göra 

Det är i Uppgiftslistan du hittar de fakturor som ska behandlas. 

 

Uppgiftslistan hittar du uppe i högra hörnet, vid en bock. Hoovrar du över bocken visas en 

pop up som säger Att göra. Klicka på bocken. 

 

Klicka på rubriken Mottagningsattest Leverantörsfaktura eller Beslutsattest 

Leverantörsfaktura.  
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Du får upp listan med dina fakturor till vänster på skärmen.  

Om du vill kan du välja att sortera på lite olika sätt. 

Klickar du på en uppgift/faktura så dyker den upp till höger på skärmen. 

 

1.3 Åtgärder 

De val du kan göra för fakturan i respektive atteststeg kallas åtgärder t ex Attestera, Parkera. 

 

Vilka åtgärder som är tillgängliga och aktiva beror på om du 

- jobbar i Avancerat läge eller Normalläge eller  

- är Mottagningsattestant eller Beslutsattestant. 

 

I Avancerat läge måste du även klicka på Spara för att fakturan/raden ska lämna din 

uppgiftslista. 

 

Mer om åtgärder se under respektive rubrik för Mottagningsattest och Beslutsattest samt 

Gemensamma åtgärder. 
 
Om du har flera konteringsrader kan raderna av olika anledningar behöva hanteras med 
olika åtgärder t ex en rad attesteras, en rad vidarebefordras och/eller en rad skickas i retur. 
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1.4 Avancerat läge och Normalt läge 

Mottagningsattestant 

Standard för en mottagningsattestant är att vara i s k Avancerat läge. 

  

Åtgärder i mottagningsattestantens atteststeg är: 

 

  
 

Beslutsattestant 

Som beslutsattestant kommer du som standard in i Normalt läge (färre antal åtgärder). Du 

kan växla till avancerat läge via åtgärden ”Till avancerat läge” om du som beslutsattestant 

t ex vill Dela upp raden, Distribuera etc. 

 

Åtgärder i beslutsattestantens atteststeg i Normalt läge är: 

 
I Avancerat läge som beslutsattestant har du följande åtgärder: 

 

1.5 Kommentar – till hjälp för annan mottagare 

I varje atteststeg och på varje konteringsrad finns det möjlighet att skriva en kommentar till 

nästa mottagare i arbetsflödet. Kommentaren: 

• kan vara olika per konteringsrad eller  

• samma på flera och är  

• till hjälp för nästa mottagare att förstå varför fakturan har kommit till dem  

• och för beslutsattestanten att hantera kostnaden 

 

För vissa åtgärder är det obligatoriskt t ex Parkera, Vidarebefordra, Retur ekonomi mfl. 
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2 Kontering av leverantörsfaktura 

Scrolla ner för att komma till själva konteringsläget som det finns under fakturabilden. 

2.1 Kontering – en rad 

För att börja kontera ställ dig med muspekaren i rutan för Konto. Fakturan kommer alltid 

förkonterad med konto 48500, detta måste bytas.  

 
Du kan direkt skriva dit det konto du vill ha, om du känner till det.  

 

Om du inte vet vilket konto du ska ange: 

 

I UBW finns s k autoutfyllnad vilket innebär att om du börjar skriva tex 65 så kommer 

systemet att föreslå konton som börjar på 65, du kan då pila ner eller välja med musen.  

 
 

Detsamma gäller om du vet benämningen, men inte numret, börja då skriva den och 

systemet kommer med förslag: 

 
 

OBS!!! Konteringen ska aldrig ske på konton som börjar på 1 och 2. Dessa är balanskonton 

och ska inte användas vid kontering av leverantörsfakturor. 

 

Du tabbar dig vidare för att komma till nästa koddel, de obligatoriska fälten kommer då att 

bli synliga. Koddel markerad med röd asterix är obligatoriska och måste fyllas i. Dessa är: 

• Konto 

• Ansvar 

• Verksamhet 

Motpart är också obligatoriskt, men det kommer förifyllt från systemet.  

 

Funktionen med autoutfyllnad fungerar på alla koddelar, Konto, Ansvar, Projekt, 

Verksamhet, Aktivitet, Motpart och Objekt.  
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2.2 Kontering – flera rader 

Ska faktura delas upp på flera konteringsrader används åtgärden Dela upp raden 

 
 

Har du konterat första raden kommer kontodelarna att kopieras med på nästkommande 

rader.  

 
 

Ändra nu hur du vill ha konteringen, t ex olika ansvar, verksamhet osv. 

 

Ändra också beloppet, hur mkt som ska vara på varje rad. För varje belopp du lägger in 

kommer ursprungsraden att minska med samma summa. 

 

Vill du INTE ha med konteringen från första raden ska raden delas upp innan du använder 

åtgärden Dela upp raden. 
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3 Mottagningsattest och åtgärder 
När konteringen är färdig måste du välja en åtgärd. 

 

För åtgärder som t ex Attestera, Parkera, Retur ekonomi, Vidarebefordra mm, MÅSTE 

du komma ihåg att klicka på Spara annars lämnar inte fakturan din uppgiftslista. 

3.1 Attestera fakturan 

Vill du attestera fakturan/konteringsraden klicka på Attestera. Du ser på raden att fakturan 

får status Attesterad. I nästa steg måste du Spara. 

 

 
 

När du klickat på Spara går fakturan vidare i flödet till beslutsattestant. Beslutsattestant är 

uppsatt enligt attestreglementet och fakturan kommer att gå till den som är attestansvarig 

för det ansvar du konterat på.  

3.2 Vidarebefordra fakturan 

Om du konterar fakturan och vill skicka den vidare till annan mottagningsattestant klicka på 

Vidarebefordra: 

 
 

Nedan ruta dyker upp. Börja skriva den du vill vidarebefordra fakturan till, autoifyllnad slår 

till och ger dig ett förslag. Det är obligatoriskt att skriva in kommentar, den bör vara till 

hjälp för mottagaren att förstå varför fakturan kommit till hen. Klicka på Vidarebefordra 

när du är klar och även Spar för att fakturan ska lämna din uppgiftslista. 
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Det är obligatoriskt att skriva en kommentar, den bör vara till hjälp för mottagaren att 

förstå varför fakturan har vidarebefordrats. 

3.3 Retur ekonomi 

Upptäcker du att något är felaktigt med fakturan t ex total belopp, moms, fakturadatum 

eller förfallodatum ska du använda åtgärden Retur ekonomi. Då skickas fakturan till 

Redovisningsenheten som korrigerar fakturan och distribuerar ut den i arbetsflödet igen. 

 

Det är obligatoriskt att skriva en kommentar, den bör vara till hjälp för mottagaren att 

förstå varför fakturan har skickats i retur ekonomi. Klicka på Retur ekonomi när du är klar 

och Spar för att fakturan ska lämna din uppgiftslista. 

 

Har leverantören angivit fel ansvar på fakturan så är det du som mottagare som får 

kontakta leverantören och be dem att ändra till korrekt ansvar nästa gång. Ska fakturan 

mottagningsattesteras av någon annan ska fakturan/raden vidarebefordras till den personen.  
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4 Beslutsattest och åtgärder 
Som beslutsattestant kommer du som standard in i Normalt läge (färre antal åtgärder), du 

kan växla till Till avancerat läge om t ex vill dela upp en rad eller distribuera fakturan till 

annan mottagare i samma atteststeg (se rubriken Distribuera för mer information).  

4.1 Attestera i Normalt läge 

I Normalt läge som beslutsattestant har du följande åtgärder: 

 
 

Vill du attestera i Normalt läge räcker det med att du klickar på Attestera för att fakturan 

ska gå vidare i flödet för definitivbokföring och betalning. 

 

Vill du gå till Avancerat läge klicka på Till avancerat läge. 

 

4.2 Attestera i Avancerat läge – välj åtgärd och spara 

I Avancerat läge som beslutsattestant har du följande åtgärder: 

 
 

Om du väljer att hantera dina fakturor i Avancerat läge och väljer någon åtgärd t ex 

Attestera, Parkera, Retur föregående etc, MÅSTE du komma ihåg att klicka på Spara för 

att fakturan ska lämna din uppgiftslista. 

 

Exempel hantering i Avancerat läge: Valt åtgärden Attestera, raden får status Attesterad. 

Klicka på Spar för att fakturan ska lämna din uppgiftslista. 
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4.3 Distribuera 

I Avancerat läge kan du välja åtgärden Distribuera. Det innebär att när fakturan har blivit 

beslutsattesterad av dig går den vidare till någon annan inom samma atteststeg. Gör såhär: 

1. Innan du väljer åtgärden Attestera 

2. Skriv gärna en kommentar  

 
3. Bocka i den konteringsrad du vill Distribuera 

 
 

4. Välj Distribuera, ny ruta kommer upp Manuell distribution 

 
5. Sök eller scrolla ned till den användare du vill ska ha fakturan efter dig. 

 
 

6. Markera användaren i rutan Tillgänglig, till höger,  

mha gröna pilarna klicka över användaren till rutan Valda. 

7. Klicka OK 

  
8. För att fakturan ska gå vidare i flödet till vald mottagare MÅSTE du välja åtgärden 

Attestera och Spara. 
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4.4 Retur föregående 

Både i Normalt läge och Avancerat läge finns åtgärden Retur föregående. 

 

Normalt läge 

 
 

Avancerat läge 

 
Som beslutsattestant kan du skicka tillbaka fakturan i retur till föregående atteststeg – 

Mottagningsattest Leverantörsfaktura. 

 

Fakturor som skickats ut i attestflödet FÖRE 2017-11-08 

Fakturor som returneras till föregående steg hamnar hos den mottagningsattestant som är 

mottagningsattestant för ansvaret. 

  

Fakturor som skickats ut i attestflödet EFTER 2017-11-09 

Fakturor som returneras till föregående steg hamnar hos den mottagningsattestant som 

senast hade fakturan. Fakturan kan ha vidarebefordrats i mottagningsatteststeget. 

 

För att se vem som haft fakturan i arbetsflödet se Logg arbetsflöde. 

 
 

Komplettera gärna med en kommentar till mottagaren, den kan vara till hjälp för att 

förstå varför fakturan kommit tillbaks till mottagningsattestanten. 

 

OBS! Arbetar du i Avancerat läge måste du även klicka på Spara för att fakturan ska lämna 

din uppgiftslista. 
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4.5 Vad händer efter beslutsattesten… 

När beslutsattestanten har attesterat fakturan avslutas fakturan i attestflödet (även kallat 

arbetsflödet), definitivbokförs och betalas enligt interna rutiner. 

5 Gemensamma åtgärder 
Följande åtgärder finns tillgängliga både som mottagningsattestant och beslutsattestant. 

 

Mottagningsattestant 

 
Beslutsattestant 

 

 

5.1 Informera 

Vill du bara informera någon om fakturan kan du göra detta via åtgärden Informera. 

5.2 Parkera 

Åtgärden Parkera används för att behålla uppgiften/fakturaraden i uppgiftslistan, t ex när 

kreditfaktura inväntas. 

 

Det är obligatoriskt att skriva en kommentar, den bör vara till hjälp för dig och för 

verksamheten vid uppföljning av oattesterade fakturor. Är du i Avancerat läge måste du 

klicka på Spara för att fakturan ska få status Parkerad. 

5.3 Ångra 

Åtgärden Ångra används för att ångra en vald åtgärd, t ex Attestera. Statusen nollställs med 

denna knapp. Ångra finns enbart i Avancerat läge. 

5.4 Ta bort 

Åtgärden Ta bort används för att ta bort en ny konteringsrad. Ta bort finns enbart i 

Avancerat läge. 
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6 Varför lämnar inte fakturan min uppgiftslista 

6.1 Har du klickat på Spara? 

Är du i avancerat läge? Efter att du valde åtgärd t ex Attestera har du klickat på Spara? Spara 

knappen kan ligga dold, scrolla nedåt i bilden. 

6.2 Är kontot fortfarande 48500?  

Konto 48500 måste ändras till något annat konto i mottagningsatteststeget innan du 

attesterar den. Annas kommer fakturan loopa tillbaks till mottagningsattestanten. 

Versionshistorik 
Version Förändring Författare Datum 

1.0 Första versionen Jenny Broberg 2017-01-10 

1.1 Kompletterat med information om hur 

Retur föregående och Distribuera fungerar.  

Diverse andra ändringar och 

kompletteringar i dokumentet.  

Liselotte Eklöf 2017-11-08 

 


