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Beskrivning av Projektet 
 

Vi fick i uppdrag av Enångers Bygdegårdsförening att hitta någon form av digitalt kassasystem för 

att förbättra, förenkla och att säkerställa den administrativa processen. Sammanfattningsvis är 

det viktigaste att minska arbetsbelastningen och spara tid för de ideellt involverade.  

Problemområden med nuvarande system är förekommen risk för flertalet felkällor i olika nivåer 

till följd av den manuella hanteringen, det finns till risken med fel i alla nivåer, svårigheter med 

korrekta avstämningar och svårigheter att genomföra felsökning.  

Nuvarande manuella hantering är personbunden, en person sköter all dokumentation i excel. 

Administratören skapar listor till försäljarna, som i sin tur listar och prissätter sina prylar de ska 

sälja. Denna lista läggs sedan in i ett stort, väl utvecklat exceldokument vilket utgör försäljnings-

underlaget. Varje säljare får manuellt kodade prislappar inför varje loppisperiod så att 

försäljningen kan spåras till rätt försäljare samt att de närsomhelst kan se vad som sålts och vad 

som ska finnas kvar på bordet. För att möjliggöra spårbarheten krävs ett gediget efterarbete med 

uppföljning av varje dags försäljning med manuell inregistrering i uppföljande exceldokument av 

varje såld pryl överfört från dagens manuellt handskrivna kassablad. Denna registrering ligger till 

grund för utbetalning av försäljarens vinst minskat med provisionsavgiften till föreningen.  

Projektmålet blev att utveckla alternativt lösa och säkerhetsställa vidare kassahantering samt 

förenkla den administrativa manuella hanteringen, dvs minska arbetstiden. 

 

Projektets Arbetsgång 
 

Projektet startades med förutsättningen att vi skulle hitta något användbart kassasystem eller 

kassaregister på marknaden som föreningen ska kunna använda redan under sommarens 

inplanerade Långloppis för att underlätta den administrativa verksamheten i alla led och spara 

tid och minska arbetsbelastningen för de ideellt engagerade.  

Vi delade upp arbetsgången i fyra distinkta steg. Steg ett att finna ett kassaregister för Enångers 

Bygdegårdsförening som ska möta deras specifika behov vad gäller funktion och användar-

vänlighet. Steg två att vidare anpassa kassaregistret och redovisning efter behov. Steg tre att 

kontrollera hur lagstiftningen påverkar kassahanteringen och bokföringen. Steg fyra att samman-

ställa en användarmanual så att fler kan arbeta med loppisverksamhetens kassahantering och 

vidare redovisning. 

 

Steg 1 – Inledande enkätundersökning 

Vår utgångspunkt var att ta reda på hur liknande verksamheter sköter kassahantering och 

redovisning, samt vilka krav lagar ställer gällande redovisning och kassahantering. 

Vi beslutade att sammanställa en enkät (www.enkät.se) med syfte att få svar på hur liknande 

verksamheter sköter sin kassahantering och redovisning, den var utformad att vara kvalitativ. 

Den utgjordes av väl avvägda och utformade frågor, med valbara svarsalternativ och 

svarsalternativ där respondenten själv kunde skriva utförligt om sin verksamhet. Under en 

begränsad tid sökte vi intressanta respondenter på internet utöver de som vi redan kände till 

lokalt och lämpliga valdes ut enligt följande kriterier:  

http://www.enkät.se/
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1. Företaget/föreningen ska sälja mot provision  

2. Ha en återkommande eller kontinuerlig försäljning 

3. Ha en tillräckligt omfattande försäljning för att behov av kassaregister/kassasystem ska 

finnas, dvs vi tror att de använder kassaregister/kassasystem 

4. Ha en e-postadress  

Enkätundersökningen skickades ut till respondenter utvalda efter ovan kriterier. Svarstiden 

bestämdes till 3 veckor och enkäten stängdes precis innan julhelgen. Svarsfrekvensen uppgick till 

21% vilket är ett godkänt resultat från enkätundersökningar (källa bl a www.surveymonkey.se) 

när respondenterna inte tidigare haft kontakt med utskickaren.  

Av de svar vi fick använder huvuddelen digitalt kassaregister/redovisning då de säljer över 100 

prylar/dag. En av de svarande respondenterna använder ett kassaregister med tillhörande 

kommissionsmodul, andra svarade att de inte är nöjda med systemet de har alternativt att de inte 

vill lämna ut någon information om deras egenhändigt utformade program. 

 

Steg 2 - Urvalsprocessen 

Att hitta olika kassaregister var inte svårt, men tidsödande. Däremot var det svårare att hitta ett 

kassaregister som kan användas till föreningens loppisverksamhet, som är tillräckligt användar-

vänligt och inte kräver mycket utrustning samt att det inte kostar för mycket för den begränsade 

användningstiden.  

Vi bestämde oss för att genomlysa 6 kassaregister från 5 olika leverantörer. 

Under utvärderingen av de olika registren ingick telefonmöte där en (gemensam för samtliga 

leverantörer) frågelista besvarades allteftersom samtalet pågick och ev demovisning av säljaren 

alternativt egen testkörning av demoversion. En leverantör talade om relativt snabbt att de inte 

har det system som vi behöver, vilken då föll bort 

Fyra leverantörer erbjöd fri testkörning medan en inte hade möjlighet till det pga Skatteverkets 

regler, han erbjöd sig istället att lägga in tidigare års försäljningslistor som test i systemet åt oss. 

På nästa sida återfinns utvärderingsunderlaget och nedan en förklarande text.  

 

 Sammanfattning av utvärderingsprocessen:  

• Onslip uppfyller inte föreningens behov, ej kompatibel databas och ej lagerhantering. 

• Geniuspay är baserad på android eller apple ios operativsystem och är inte kompatibelt. 

• Boxnet uppfyller föreningens behov, den faktiska användningstiden var dyrast av de tre 

återstående och inte heller bäst.  

• Moreflo uppfyller föreningens behov, de var inte dyrast och erbjöd pakethyra/månad alt 
vecka, dvs hyra all kassautrustning under den tid som behövs för att sedan skicka tillbaka 

det. Det blir inget mervärde för föreningen samtidigt som det ger en trygghet i att om det 

går sönder kan det bytas ut på någon dag, här kommer det följdfrågor om försäkring. 

• Valei uppfyller föreningens behov, det är det mest kompletta kassaregistret som känns 

mest genomarbetat och tillämpbart. Det var den första leverantör vi fick kontakt med och 

det har varit en del oklarheter, under tiden för utvärdering av andra register har vi hela 

tiden återkommit till Valei, sakfrågorna som dykt upp har vi fått svar på till största del. Det 

är billigast sett till månadskostnaden, men har en bindningstid på 6 månader. 
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Utvärderingsunderlaget  

Kassaregister/    företag Boxnet Moreflo Valei 

Onslip, 

mobil 

kassa * 

Geniuspay 

* 

Onslip, 

premium * 

Är det någon bindningstid? Ingen Ingen 6 mån Ingen ? Nej 

Uppsägningstid? 3 mån Nej Ingen Nej ? ? 

Pris per månad                     999 2495 299 fr 399  Kampanj 999 

Faktiskt pris/månad (totalpris 

för tid vi nyttjar det) 
2997 2495 1794    

Är det kompatibelt med 

Excel? 
Ja Ja Ja  Ja Ja 

Kan man skicka mailkvitto  
Nej, snart 

sms 
? Ja  Ja Ja 

Hur många artiklar kan man 

lägga upp? 
Ja Obegr Obegr  

 

 

Är det molnbaserat? Ja Ja Nej    

Kan man hämta info från 

annan dator (ej kassa)? 
Ja Ja Nej   Ja 

Ligger allt bara på en stationär 

dator? 

Nej bara en 

kassadator 
Nej 

Ja, backup i 

molnet 
  

Ligger 

stationärt på 

padda 

Är varje "artikel" sökbar - dvs 
både vara och artikel? 

 Ja? Ja    

Kan vi "vårda in" artiklarna 

själva? 
 Vet vi inte ingår i priset    

Kan man ladda in artiklarna 
från excelfiler? 

Ja Ja Ja    

Kan man lämna öppen 

prisklass vid inmatning? 
Ja Nej Ja    

Dagsrapporter X/Z Ja Ja Ja Ja Ja  

Är registret godkänt av 

Skatteverket? 
Ja Ja Ja Ja   

Har kassasystemet koppling 

till Skatteverket? 
Ja Ja Ja    

Köra demo utan att vara 

kopplad till Skatteverket? 
Ja Ja Nej    

Begränsat antal anv? Nej Nej Nej    

Support 08:00-17:00 09:00- 17:00 
m-f 8-18 övr 

tid mejl 

m-f8-17 

lö10-14 
  

Supportjour, finns det? Ja, gratis Ja     

Halva priset inställning Ja Ja Ja    

QR- kod 
Streckkod i 

framtiden 

Framtiden 

streckkod  
streckkod    

Samtliga priser anges exklusive moms.                               Källor: Boxnet, Moreflo, Valei, Onslip samt Geniuspay. 

Steg 3 – Vad säger lagen? 

Den omsättning bygdegårdsföreningen haft tidigare år i sin loppisverksamhet understiger den 

gräns om 4 prisbasbelopp (ca 165 000kr) när det krävs ett godkänt kassaregister (Skatteverket, 

Skatteförfarandelagen). Skattemässigt är föreningen undantagen kravet att använda kassa-

register. Av loppisens totala omsättning erhåller föreningen 10% vilket återinvesteras i verk-

 

 

 

*demo-

versionerna av 

Onslip och 

Geniuspay har 

testats men är 

ej aktuella då 

de inte möter 

föreningens 

behov och 

vidare 

information har 

därför inte 

tagits fram. 
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samhetens drift och underhåll och bl a ungdomsaktiviteter. Här behöver försäljningen bokföras 

på ett (motsv) klientmedelskonto i väntan på att försäljaren får sina pengar utbetalda. Föreningen 

i sig är inte registrerad i momsregistret och har inte heller möjlighet att dra av någon ingående 

moms, den är heller inte registrerad att driva ekonomisk verksamhet, eftersom det är en ideell 

föreningsverksamhet. Att notera i sammanhanget är att loppisförsäljningen sker mellan privat-

personer och här infaller inte momsplikt, endast totalbeloppet redovisas. Om däremot någon av 

någon anledning säljer prylar åt ett företag ska moms på försäljning tas upp och hanteras särskilt. 

Det är inte möjligt för föreningen att kontrollera vilken typ av prylar privatpersoner säljer, men 

risken kvarstår.  

 

Steg 4 – Framtagande av användarmanual samt avslutande arbete 

Vi har tagit fram en användarmanual för att alla som är inblandade i loppisverksamheten ska 

kunna sköta kassahanteringen på ett smidigt och säkert sätt samt få en presentation av det 

förberedande och efterföljande administrativa arbetet. Manualen beskriver hur loppisens 

nummerserie för prislapparna är uppbyggd, vidare hur försäljningen registreras och genomförs i 

kassan med olika betalmedel. I manualen beskrivs vidare hur prylar läggs in i artikelregistret (som 

även fungerar som ett lagersaldo), hur dagsavslut genomförs samt ett väl genomarbetat 

konteringsinstruktion är försäljningen ska föras in i bokföringsprogrammet. Se bilaga 1 för den 

fullständiga manualen, observera att den är under bearbetning. 

Nu är förberedelserna inför sommarens loppis i full aktivitet och det är för sent att förändra 

proceduren gällande registrering av försäljare och artikellistor, listor är redan framtagna och 

registrering pågår.  

Inför nästkommande säsong går det att som förbättringsåtgärd programmera prislapparna med 

streckkoder vid registreringen av försäljningslistorna, vilket i sin tur (när allt är inkört och 

fungerar) kommer minska arbetsbelastningen och höja säkerheten ytterligare.   Det avslutande 

arbetet i projektet är att bistå med information till föreningens styrelse inför beslut. 

 

Avgränsningar 
 

Projektgruppen har haft fria händer att forska i vad som finns på marknaden och föreslå lämpliga 

alternativ till föreningens Loppiskommitté, så länge ingen kostnad för projektarbetet uppstår. I 

de fall projektarbetet är förknippat med kostnader, måste detta förankras hos styrelsen. 

Föreningen har inte utkrävt någon form av sekretess. 

Den tekniska begränsningen innebär att valt kassaregister ska vara funktionellt med en bärbar 

dator med internetuppkoppling och vanlig skrivare samt att all dokumentation ska vara tillgänglig 

digitalt via inloggning ”i molnet” för att avstämningar mm ska kunna ske från valfri plats av 

administratören. Det är en stor ekonomisk fördel att utrustningen även ska kunna användas inom 

övrig verksamhet i föreningens regi.  

Projektet riktar sig mot aktuell bygdegårdsförening, vi kommer att delge resultatet till de 

intressenter som vi har mött under arbetet och som har önskat återrapportering av projektet 

genom kopia av denna produktrapport. Projektgruppen kommer att vid avslutat projekt lämna en 

väl dokumenterad användarmanual, men ansvar ej för utbildning av personal. Gruppen kommer 

inte heller att vara behjälplig vid ev avtalsteckning. 
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Uppföljning av Resultatet 
 

Vårt mål med projektet var att möta bygdegårdsföreningens önskemål att hitta ett digitalt kassa-

register för att förbättra, förenkla och vidare säkerställa den administrativa processen, minska 

arbetsbelastningen och spara tid. Resultatet av arbetet ska presenteras den 22 februari 2019.  

En kostnadsberäkning har genomförts för att få en bild av hur tidsvinsten motsvarar kostnads-

besparingen om en utomstående skulle göra samma administrativa arbete. Tabellen nedan till 

vänster redogör vad den administrativa kostnaden i form av nedlagd arbetstid är idag i jämförelse 

med vad en investering i kassaregister innebär nästkommande år. Tabellen till höger redogör 

kostnads-utvecklingen för vart och ett av de tre lämpliga kassaregistren. Se bilaga 3, 4 och 5. 

  

De tre enligt den grundligt genomförda utvärderingen mest lämpade kassaregister presenterades 

för Enångers Bygdegårdsförenings styrelse den 5 februari 2019. Styrelsen valdesenare att arbeta 

vidare med föreslagen leverantör Valei. 

Målet har uppnåtts när vi utvärderat olika kassaregister och matchat ett kassaregister som mycket 

väl motsvarar föreningens nuvarande behov och även framtida användningsområden.  

Sett till månadskostnad är Valei det mest prisvärda. Bindningstiden är alltid minst 6 månader, 

vilket påverkar den totala kostnaden negativt sett till antalet veckor kassaregistret kommer 

nyttjas. För att utnyttja abonnemanget maximalt kommer användningsperioden även täcka 

höstens Tomteloppis. Valei fungerar i princip som de andra två starka kandidaterna Moreflo och 

Boxnet med två markanta fördelar: i Valeis kassaregister går det att kontrollera lagersaldo och 

det går inte sälja fler prylar än vad som finns i lager samt att det alltid går att få tillgång till 

försäljningsstatistik och bokföringsuppgifter ”i molnet” med andra datorer än just den där kassa-

registerlicensen ligger. 

Efter test den 8 februari av Valeis kassaregister är vi övertygade om att detta register är det som 

möter Enångers Bygdegårdsförenings behov och krav gällande användarvänlighet, tidsvinst, 

minimering av felkällor samt stor prisvärdhet. 

 

Ett stort tack till alla inblandade i detta spännande projekt som verkligen blev ett unikt 

examensarbete med ett genuint problem. Vi hoppas att ni kommer finna ett stort stöd i val av 

kassaregister! 

LYCKA TILL! 
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