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Det första du behöver göra för att komma igång med Fortnox.

1.  Gå in på www.fortnox.se. 
2.   Logga in med de inloggningsuppgifter du fått.
3.   Skapa räkenskapsår from 20XX-XX-XX till 20XX-XX-XX
4.   Lägg in information om ditt företag i företagsuppgifter. 

Lägg exempelvis in: namn, adress, logga, organisationsnummer 
(har du inget org.nr kan du använda personnr) 

Du lägger in balanserna manuellt direkt i kolumnen. 

Skriv in dina ingående balanser direkt i kolumnen. Tillgångskonton (såvida det inte står med 
ett minustecken i balansräkningen) är på debet- och skuldkonton på kreditsidan. 

Klicka på knappen spara när du är klar. 

Kom igång

Ingående balanser
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Aktivera konton i kontoplanen

Kontoplanen i Fortnox bokföring är som standard BAS 2015. Kontona är uppdelade i aktiva 
respektive inaktiva konton. För att kunna använda ett konto måste det vara aktivt. Du kan 
även lägga till nya konton till kontoplanen. Som standard ser du alla aktiva konton i listan. 

Spara.

I menyn i vänstra hörnet kan du välja att se inaktiva, aktiva eller alla konton.

För att aktivera ett konto väljer du inaktiva konton i menyn. Därefter markerar du de konton 
som ska aktiveras och trycker på knappen Aktivera längst ner till höger.

Kontoplan
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Hur du kommer igång med bokföringen

1.  Klicka på bokföring i menyn
2.	 	 I	listan	som	kommer	upp	ser	du	alla	de	verifikationer	du	tidigare	har	bokfört.
3.  Klicka på Skapa ny i högra hörnet.

Beskrivning –	Ange	typ	av	affärshändelse
Bokföringsdatum –	Ange	det	datum	som	står	på	varje	verifikation
Behövs inte – Kostnadsställe eller kont.mall. Ändra heller inte serie. 

Konto – Här kan du både söka på kontonummer eller namnet på kontot
Kontosaldo – Visas då man har valt konto

Bokföring
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Det	finns	tre	olika	alternativ	om	du	önskar	ändra	en	verifikation.

-  Stryka rad
-		 	 Ändringsverifikation
-		 	 Ta	bort	verifikation
 

STRYKA RAD

Om du vill ändra något i en tidigare sparad verifikation kan du göra det genom att gå in och 
ändra endast de felaktiga uppgifterna direkt i verifikationen.

1.	 	 Välj	bokföring	i	menyn.	Klicka	på	den	verifikation	i	listan	som	du	vill	ändra.
2.	 	 Klicka	på	knappen	ändra	precis	under	verifikationen.	Är	en	rad	fel	så	trycker	du	på	S.		
	 	 Lägg	sedan	till	en	ny	rad	för	att	verifikationen	ska	balansera.	

3.			 Klicka	på	knappen	bokför	när	verifikationen	är	ändrad.	Den	är	nu	uppdaterad.

ÄNDRINGSVERIFIKATION

Om	verifikationen	är	bokförd	manuellt	kan	du	göra	en	Ändringsverifikation.	Som	‘’bokar	
bort’’	hela	den	tidigare	verifikationen.	Du	kan	sedan	skapa	en	helt	ny,	korrekt	verifikation.	

1.	 	 Gå	till	Bokföring	och	klicka	på	den	verifikation	du	vill	skapa	en	ändringsverifikation	för.	

Verifikation
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3.			 En	ny	verifikation	skapas	med	texten	‘’Ändringsverifikation	xx’’	där	xx	motsvarar	
	 	 verifikationsserie	och	nummer	på	originalverifikationen.	Ändringsverifikationen	har	
  exakt samma uppgifter som orginalet, fast tvärtom. De summor som var i debet är 
  nu i kredit osv.

4.   Klicka på Bokför	för	att	spara	och	bokföra	ändringsverifikationen.	Orginalverifikationen			
	 	 och	ändringsverifikationen	tar	nu	ut	varandra	och	summeringen	av	dem	blir	0	i	
  bokföringen.

RADERA VERIFIKATION 
Du kan endast ta bort den verifikation som ligger sist. Den senaste verfikationen du 
registrerat i varje verifikationsserie. 

1.			 Klicka	på	Bokföring.	Listan	över	alla	registrerade	verifikationer	visas.	
2.			 Klicka	på	den	senaste	verifikationen	så	att	den	öppnas.	Klicka	på	knappen	
  Radera längst ner.
 

Rapporter
Här hittar du alla dina rapporter. Hur många du har beror på hur många av Fortnox  
program du använder. 

1.			 Välj	fliken	Rapporter	i	huvudmenyn
2.   Klicka på den rapport du vill ta fram

3.   Du kan välja att rapporten visas i:
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När du sedan ska välja vilket format rapporten ska visas i är det mest lämpligt att visa i PDF. 
Du	kan	då	skriva	ut	den	och	spara	ner	den	som	en	PDF-fil.

Visa på skärm: I detta läge visas rapporten endast på skärmen. Du kan inte skriva ut.

Visa TXT: Du öppnar rapporten i txt-format som du sedan kan öppna i Excel.

Visa PDF: Rapporten öppnas i PDF och du kan spara ner och skriva ut.

Klickar du på Visa PDF kommer Fortnox program öppna rapporten i ett nytt fönster i 
PDF-format. Detta för att du förutom att kunna skriva ut rapporterna, även lätt ska kunna 
spara dem på din dator eller direkt bifoga dem med e-post. 

Leverantörer och leverantörsreskontra 
LEVERANTÖR

Du kan registrera leverantörer på två olika sätt:

•  I samband med att du skapar en leverantörsfaktura 
•  Genom att använda funktionen Leverantörsregister. En funktion som är lämplig som   
	 	 du	vill	lägga	in	fler	leverantörer	på	en	gång.

1.   Gå till Register - Leverantörer

2.   Klicka på knappen skapa ny

 
3.   Skriv in uppgifter om leverantören. Fältet Namn är obligatoriskt och fältet 
  Leverantörsnummer måste vara ifyllt för att du ska kunna skapa en leverantörs-
  faktura med denna leverantör. Du kan dock spara utan att registrera leverantörsnummer. 

4.			 Tänk	på	att	desto	fler	uppgifter	du	lägger	in	från	början,	desto	mindre	behöver	du		 	
  ange vid varje faktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera 
  uppgifterna genom att klicka på aktuell leverantör i registret. Klicka på spara när 
  du är klar.
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SKAPA LEVERANTÖRSFAKTURA 

Hur du skapar en ny faktura och skickar ut till din leverantör.

1.	 	 Välj	fliken	leverantörsfakturor i huvudmenyn. Nu visas listan över de redan 
  registrerade leverantörsfakturorna. 

2.  Klicka på Skapa ny

3.   Det första steget är att välja leverantör. Välj en leverantör i listan under Leverantör.

4.	 	 Om	leverantören	inte	redan	finns	kan	du	lägga	in	den	genom	att	klicka	på	+

Kunder och kundreskontra
För att kunna skicka ut fakturor till dina kunder måste du först lägga in dem i ditt register.

1.   Gå in under register

2.   Klicka på kunder 

3.   Har du skapat kunder tidigare hittar du en lista med dem här. Klicka på skapa ny för   
  att lägga till en ny kund.
 

4.   Skriv in uppgifter om kunden. Kundnummer och kundnamn är obligatoriska. Du kan   
  när som gå in och komplettera eller lägga till uppgifter genom att klicka på kunden i registret. 

5.   Klicka på spara när du är klar
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Kundfaktura
Hur du skapar en ny faktura att skicka ut till dina kunder.

1.   Klicka på fakturering

2.   Du kommer nu till en lång lista där fakturorna är i olika färger.

  GRÖN: Fakturan är slutbetald
  VIT: Fakturans förfallodatum har inte passerat och kunden har heller inte betalat
  RÖD: Fakturans förfallodatum har passerat och kunden har inte betalat
  GUL: Fakturan är inte bokförd

3.   Klicka på skapa ny

 
4.   En tom faktura öppnas. 

5.   Fyll i följande:
  Kund – Välj en kund i ditt kundregister. Har du inte lagt in några kunder tidigare så gör  
	 	 du	det	under	register	→	kunder.
  Fakturadatum/Förfallodatum - Skriv in datum direkt eller klicka på ett datum i kalendern. 
  Fakturatyp – Faktura eller kontantfaktura.
  Kreditfaktura – Fyll i ja eller nej.
  Artikelnummer – Har	du	flera	artiklar	i	företaget	kan	du	lägga	till	dem	här.	
  Benämning – Här fyller du i vad det är du har sålt till din kund. Vad som ska faktureras. 
  Antal – Hur många av föregående produkt eller tjänst.
  Enhet – Här kan du välja mellan: Styck, timmar, förpackning, kilometer eller utlägg   
  beroende på vad du ska fakturera.
  A-pris – Vad kostar EN produkt eller tjänst.
  Rabatt - Här fyller du i eventuell rabatt. 
  Summa – När du klickar på enter fylls summan i automatiskt. 
  Fakturatext – Fyll i en text som kommer visas i fakturan. Ett exempel kan vara: 
  Tack för ditt köp och välkommen åter.

6.   Klicka på förhandsgranska för att se den färdiga fakturan.

7.   Skicka fakturan genom att fylla i skrivare, utskriftstjänst eller e-post. 

8.   Bokför och spara fakturan.
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