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Förord ta kontrollen över kraven 

När en hyresgäst inte betalar hyran i tid är det mycket viktigt att ha en fungerande 
bevaknings- och kravrutin.  
 
Denna guide syftar till att ge en tillräckligt god inblick i hur krav kan hanteras i 
Strifast för att du ska kunna ta fram en verksamhetsanpassad kravrutin. 
 
Det är viktigt att kravhanteringen sköts regelbundet och snabbt efter hyrornas 
förfallodag. Lämpligen inom 7 till 10 dagar. Det hjälper också hyresgäster med 
problem att upprätthålla en bättre betalningsmoral.  
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Intern eller extern 
kravhantering 

Kontoutdrag, kravbrev och inkasso 
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Intern kravhantering  kontoutdrag 

Om du nöjer dig med att skicka en påminnelse till de hyresgäster som 
inte betalt i tid finns funktionen ”Skapa kontoutdrag”. 
 
Kontoutdraget sammanställer avtal/kontraktsgenerationer med en 
eller flera reskontraposter som förfallit till betalning. 
 
Kontoutdraget kan riktas till avimottagare, borgensman eller 
panthavare. 
 
Kontoutdraget skapas som ett kopplat dokument i MS Word. 
 

 
 
 
 

KONTOUTDRAG 
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Intern kravhantering  kravbrev, kravstatus och påminnelseavgift 

Om spårbarhet önskas avseende de krav som skickats används funktionen 
”Skapa kravbrev” tillsammans med funktionen ”Godkänn krav”.  
 
Det är möjligt att hantera upp till tre olika krav. Vår rekommendation är att 
man endast skriver ett kravbrev. Därefter bör juridiska åtgärder inledas. 
 
Kravbrevet skapas som ett kopplat dokument i MS Word. 
 
I samband med att kravet godkänns kan en avgift debiteras en kommande 
aviseringsperiod. 
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Extern kravhantering  inkasso 

Upplever du att tiden inte räcker till för att hantera dina sena 
betalare på ett tillräckligt bra sätt. Ett alternativ som allt fler väljer 
är att anlita ett inkassoföretag.  
 
I Strifast kan följande inkassofiler skapas 
 Uppdragsfil - fil med inkassokrav 
 Saldokorrigeringsfil - fil med betalningar som avser inkassokrav 

 
Inkassofilerna förs över elektroniskt till inkassoföretaget. 
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Registersättningar och 
funktioner 

Registersättningar, listor och funktioner 
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Registersättningar ägare 

På fliken ”Dröjsmålsränta/Krav” i ägarregistret anges antalet 
kravnivåer man önskar ha i sin kravhantering för respektive 
ägare/fastighetsbolag. En avgift kan anges för respektive krav.  
 
Vår rekommendation är att man endast skriver ett kravbrev. 
Därefter bör juridiska åtgärder inledas. 
 
OBS! Påminnelse- och kravavgift är två skilda saker. 

ÄGARE 
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Registersättningar  kontraktsgeneration och reskontrapost 

Av olika skäl kan det ibland vara aktuellt att undanta en 
kontraktsgeneration från kravhanteringen. Detta är fullt möjligt 
att göra i Strifast.  
 
I kontraktsgenerationens  grunduppgifter kan man såväl 
kravspärra som räntespärra en kontraktsgeneration. 
 
Det är även möjligt att kravspärra enskilda reskontraposter. 
Detta kan göras antingen från hyresreskontran eller via ”Sök 
reskontrapost”.  

KONTRAKTSGENERATION OCH RESKONTRAPOST 
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Listor och funktioner 

I sidomenyn hittar du funktionscentralen för Krav. Där har 
du tillgång till samtliga listor och funktioner som berör 
arbetet med kravhanteringen.  
 
Listorna kan även beställas från Rapportgeneratorn. 
 
Utöver dessa listor och funktioner så är ”Sök reskontrapost” 
mycket användbar vid kontroll och uppföljning. 
 
 
 
 

LISTOR OCH FUNKTIONER Krav 

1. Skapa kontoutdrag 
(massbrev) 

2. Utskrift av 
förskottslista 

3. Utskrift av 
kravunderlag 

4. Utskrift av krav- 

statuslista 

5. Utskrift av krav-
spärrslista 

6. Skapa kravbrev 

7. Godkänn krav 

8. Inkasso - Skapa 
uppdragsfil 

9. Inkasso - Skapa 
saldokorrigeringsfil 
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Uppföljning sökalternativet Sök reskontrapost 

Ett mycket användbart verktyg vid uppföljning och kontroll är 
funktionen ”Sök reskontrapost”. 
 
Baserat på de beställningskriterier du anger sammanställ ett 
underlag med matchande reskontraposter.  
 
Underlaget presenteras i en lista där du bland annat har 
möjlighet att ändra förfallodatum och kravspärra 
reskontraposter.  

SÖK RESKONTRAPOST 
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Förslag på arbetsgång 

Kontroll, bearbetning, skriv ut och godkänn krav 
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Förslag arbetsgång med kravbrev 

När det gått 7 till 10 dagar från hyrornas förfallodag är det dags att 
utföra kravrutinen.  
 
Kontroll och bearbetning - Kontroll utförs om det finns hyresgäster som 
ska undantas från kravet. Dessa hyresgäster kravspärras. 
 
Skriv ut kravbrev - Kravbrev skapas och skrivs ut via MS Word. 
 
Godkänn krav - Kravstatusen uppdateras för de reskontraposter som 
berörts och eventuell avgift påförs en kommande aviseringsperiod. 
 
 
 

ARBETSGÅNG 

Kontroll och 
bearbetning 

Skriv ut kravbrev Godkänn krav 
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Förslag arbetsgång med kravbrev 

Vid kontroll och bearbetning av kravunderlaget används med fördel ”Sök 
reskontrapost” 
 
 Ange den period som kravet avser samt aktuell kravstatus och 

urvalsgrupp. 
 När du trycker på ”Sök reskontrapost” presenteras aktuellt 

kravunderlag. 
 Du kravspärrar nu den eller de reskontraposter som ska undantas från 

kravunderlaget. 
 

KONTROLL OCH BEARBETNING 
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Förslag arbetsgång med kravbrev 

När kravunderlaget är kontrollerat är det dags att skriva ut kravbrev 
 
 Välj funktion ”6. Skapa kravbrev (massbrev)” i Krav . 
 Ange önskad dokumentmall, beställningskriterier och urval. 
 Tryck på knappen ”Skapa kravbrev”. Ett kopplat dokument skapas 

i MS Word baserat på den dokumentmall du angivit. 
 
 

SKAPA KRAVBREV 

OBS! Om kryssrutan ”Inkludera samtliga förfallna reskontraposter” 
bockas i kommer dessa endast med om hyresgästen har en 
förfallen hyra i den aktuella perioden. 
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Förslag arbetsgång med kravbrev 

Utskriften görs inte via den normala utskriftsfunktionen utan via  
utskicksfunktionen ”Slutför och koppla”.  
 
 Säkerställ att fliken Utskick är aktiv. 
 Skriv ut kravbreven via funktionen ”Slutför och koppla”. 
 
OBS! Om du har en äldre version av Office ser det lite annorlunda ut 
men utskriften på likartat sätt.  

 
 

UTSKRIFT AV KRAVBREV 

1 

2 
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Förslag arbetsgång med kravbrev 

När utskriften är klar är det dags att godkänna kraven 
 
 Välj funktion ”7. Godkänn krav”, beställningskriterier och urval 

ligger kvar om du inte lämnat rutinen efter utskriften. 
 Om avgift ska påföras en kommande aviseringsperiod kompletterar 

du med period att debitera samt beskrivning av tillägget. Det är den 
text som hyresgästen kommer att få som förklaring till avgiften på 
sin kommande hyresfaktura. 
 
 

GODKÄNN KRAV 

Om kryssrutan ”Jämför förskott mot samtliga förfallna reskontraposter” bockas i kommer summan 
av kontraktsgenerationens förskott jämföras med summan av kontraktsgenerationens förfallna 
reskontraposter. Endast om förfallobeloppet överstiger förskottsbeloppet kommer den aktuella 
reskontraposten att godkännas.  
 
OBS! Hyresgästens övriga förfallna reskontraposter uppdateras inte. Det är endast den krävda 
perioden som berörs. 
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Tack för visat intresse  du har nu förhoppningsvis en grundläggande förståelse för kravhanteringen i Strifast 

Behöver du mer ingående hjälp så rekommenderar vi varmt vår 
uppskattade webbutbildning.  
 
 Allt som behövs är en fast telefon, eller ett headset till datorn 

om flera uppkopplade datorer deltar. 
 Det är lämpligt att köra ca 1 - 2 timmar per utbildningspass. 
 Vi hanterar upp till 5 samtidiga deltagare som sitter vid sin 

egen dator och tar del av utbildning.  
 
Kunskap är färskvara, det man lärt sig men inte använt inom 1 
vecka glöms alltför lätt bort. 
 


