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51 URSÄKTER FÖR ATT 
SLIPPA GÖRA RÄTT FÖR SIG 

 

Av Annika Abrahamsson från Alkb 

 

 

 

 

 

 

 

För ganska precis ett år sedan fick jag ett redaktörsuppdrag av en 

författare med eget förlag, och det skulle visa sig att denne hade 

många strängar på sin lyra. 

Jag slet dag och natt för att möta de deadlines som sattes upp, 

och naturligtvis för att få till ett så bra resultat som möjligt.   

Arbetsfördelningen såg ut som följer: 

Författaren skrev böckerna, jag korrekturläste och språkgranskade 

dem, en typograf satte dem, tryckeriet tryckte dem och sedan 

distribuerades de till diverse bokhandlar.  

Betalningen då? 

Tryckeriet har mig veterligen, efter många om och men, fått fullt 

betalt för sin insats. Typografen har fått småsmulor kastade till 

sig, medan jag hittills inte har fått fem öre för mitt gedigna 

arbete.  

Efter ungefär ett halvår tappade jag tålamodet och skickade 

författarens skuld till Kronofogden där denne redan huserar sedan 

2007.  

Ända sedan den första fakturan förföll till betalning har jag vid 

upprepade tillfällen ifrågasatt varför jag aldrig får betalt. Och jag 

lovar och svär att det vid det här laget inte kan finnas några 

ursäkter kvar, eller vad tror ni? 
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KUNDER 

1. En av mina större kunder gick i konkurs. 

2. En annan kund har 60 dagar som har gjort att jag ligger ute 

med mycket pengar, eftersom jag har finansierat dessa 

projekt av egen kraft. Nu går det inte längre. 

BOLAGSVERKET 

3. Jag har ansökt om en inteckning hos Bolagsverket. 

Beräknad handläggningstid är 7 – 10 dagar. 

4. Mitt ärende hos Bolagsverket handläggs i bokstavsordning. 

BANKEN 

5. Jag har sedan tidigare bett om en utökad checkkredit som 

skulle komma till stånd när det större bokprojektet 

kommer igång.  

6. Jag kommer att ha ett möte med banken för att snabbt 

utöka krediten för att reglera utestående belopp i avvaktan 

på att de övriga fodringarna skall flyta in. 

7. Min ansökan kommer upp i kreditnämnden nu på torsdag, 

därefter är det lite handlingar som skall undertecknas och 

sedan kan en överföring följa. 

8. Jag har haft möte med banken men kamrern återkom inte 

förrän den 2 februari. 

9. Kreditdelegationen sammaträdde hela dagen i går. 

10. Ärendet är nu godkänt, visserligen korrigerat med ett 

mindre belopp men ok. Jag skrev på ansökan i fredags, 

handlingar inklusive reverser skall nu upprättas och 

undertecknas. Enligt deras besked skall detta vara klart 

senast onsdag. En kort väntan kvar. Återkommer med 

uppdateringar så snart nytt finns.  

11. Jag springer till banken och då de snabbt kommer att göra 

allt i ordning kommer utbetalningar att ske.  

12. Min kontakt på banken blev sjuk, och då tog bankchefen 

över.  

13. Bankens chef ställde krav som jag har svårt att uppfylla. 

14. Jag har ej kunnat uppfylla bankens begäran om borgen 

utöver redan inlämnad inteckning.  

15. Pantbrevet från Bolagsverket kostade 12 000 kronor som 

kunde ha använts till annat.  

 

FÖRSÄLJNING 

16. Endast en liten del av försäljningen har kommit in. 

17. Jag väntar in ytterligare medel under veckan och då kan 

reglering ske. 

18. Mina böcker har inte sålt så mycket som jag hade räknat 

med.  

19. Försäljningen har inte följt förväntningarna, utan sker 

stötvis i små volymer.  

20. Jag kommer att titta över antagna kommande försäljningar 

och intäkter för att ge dig förslag på betalningar för att 

reglera utestående fakturor till dig.  
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ÖVRIGT 

21. Jag vill be dig ändra betalningsvillkoren från 10 till 30 

dagar så att de stämmer överens med min egen 

fakturering. 

22. Jag vill be dig ändra betalningsvillkoren så att halva 

fakturan skall betalas efter 30, och den andra halvan efter 

60 dagar.  

23. Min mejl har blivit hackad. 

24. Tyvärr är min mobil trasig (fukt i iPhone). 

25. Det blev en rörig kväll med barnen, och jag somnade bort 

med en av dem.  

26. Jag har varit på barnakuten, men jag återkommer i kväll. 

27. Jag är på väg till BTJ för att omförvandla avtalet med dem 

för fakturering.  

28. Jag springer för tillfället hit och dit förutom mitt normala 

arbete. 

29. Jag är skriven i ******** eftersom jag jobbar där halvtid på 

universitetet och driver en firma i Sverige.  

30. Jag har begärt ledigt denna vecka, men måste åka nästa 

vecka för att ta igen jobb, och hoppas på att allt skall 

klaras ut under denna vecka. Jag återkommer så snart jag 

har något nytt. 

31. Jag jobbar febrilt, men svårt att hinna med tre jobb 

samtidigt inklusive pendling. 

32. Jag sitter i möte hela kvällen, men jag hör av mig i natt. 

33. Jag är tvungen att vara i ******* denna vecka, men ett 

uppföljningsmöte är avsatt i kommande vecka på tisdag. 

34. Jag har full förståelse för om du vill välja en alternativ 

lösning för att lösa det. 

35. Det är inte viljan som saknas, utan det är likviditeten att 

komma rätt igen efter den kraftiga förlusten, vilket är 

anledningen till att jag gick till min husbank. Jag jobbar 

vidare med detta för att lösa det, kan däremot inte förstå 

syftet med att gå till våra myndigheter.  

36. Nytt och ytterligare besked kan inte ges förrän i morgon, 

eftersom jag och en annan person måste ta ställning till 

denna nya situation, vilket görs under kvällen eller senast i 

morgon förmiddag. 

37. Jag jobbar samtidigt med andra eventuella lösningar, som 

möjlig factoring, försäljning av vissa tillgångar, etc. 

38. Auktionen gick bra med undantaget att köparen dels har 14 

dagar öppet köp, och dels en betalningsfrist på 30 dagar, 

vilket jag inte direkt är intresserad av. 

39. Jag känner ett ansvar till de som har jobbat med dessa 

bokprojekt och tyvärr blir kommande projekt satta på hold. 

40. Ett alternativ har kommit in för att lösa uppkommet 

problem om det skulle dra ut på tiden eller i slutändan 

avböjas.  

41. Så snart allt är på plats och krediten har ökats på så 

kommer samtliga räkningar att utbetalas. 

42. Min mejl har blivit hackad (ja, igen. Min anm.) 

43. Jag jobbar med en avbetalningsplan, besked kommer 

senare i dag eller allra senast i morgon. 

44. Jag skickar dig en avbetalningsplan, och när du har godkänt 

något av förslagen så kommer du att få betalt. 

45. Jag ventilerar förslagen under dagen och definitivt besked 

kommer att lämnas. 
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46. Eftersom det är en uppgörelse mellan tre parter och det 

finns en begränsning måste jag prata med er tre samtidigt 

som jag väntar besked från er. Detta kunde ej ske i går. 

Jag räknar med att kunna återkomma till er med ett samlat 

alternativ baserat på kommentarer av mina förslag. Detta 

görs antingen under dagen eller senast under 

morgondagen. 

47. Målet är att hitta en lösning som passa oss alla. 

48. Medlen är begränsade och måste fördelas mellan tre 

parter. 

49. Jag har fått era förslag och jag kommer att jobba ihop 

något under helgen för att äntligen lösa detta problem som 

ni skall ha senast på måndag. 

50. Jag väntar på besked från auktionsfirman som lovat mig 

detta under eftermiddagen innan jag sänder ut ett förslag. 

51. Jag har bytt telefonnummer.  
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