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Typ av klient och kundfordringskonto 
Nedan följer tips för hur ni i efterhand rättar upp grundregister. Det vanligaste är att man har skapat en aktör som 

är betalare på ärendet och inte har rätt förutsättningar från början. Det innebär att det ärvs till ärendet som då 

också får fel uppgifter och behöver ändras på flera ställen för att få det korrekt, både nu och vid nästa tillfälle 

Se nedan för detaljer men tänk på att även om ni ändrar klienten och/eller aktören så slår det inte tillbaka på 

ärendet utan här får ni justera manuellt för exempelvis typ av klient. Se den sista bilden på sida 2. 

 

Klient, betalare och ärende 
▪ När man registrerar klienten, se till att använda en klientmall, då får ni med typ av klient (oftast inhemsk) 

▪ När man registrerar ärendet så kommer klienten som betalare som standard, är det inte klienten så väljer 

man vid fliken fakturering att högerklicka och ta bort klienten som betalare och istället söker ni upp korrekt 

aktör som är betalare, exempelvis ett försäkringsbolag, en tingsrätt eller liknande. 

▪ När man har registrerat en aktör (se manual för grundregister) så är det bäst att utgå ifrån Mallaktören och 

kopiera den. Då får ni med alla värden som kundfordringskonto, typ av klient m.m. och det enda förutom 

org.nr och namn som behöver kompletteras är fakturaadressen, som vanligt på fliken adress. 

▪ Se följande bilder för hur klient, ärende samt betalare skall se ut, då kommer ni kunna skapa underlag och 

bokföra fakturor. 

 

 

Klient 
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Aktör 

 

 

 

Ärende 

 

 

 


