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Inledning 
 
Bakgrund 
 
Företag verkar i en ständigt föränderlig värld och det gäller att klara av att anpassa 
sig för att överleva till vår tids Darwinism inom företagsvärlden. I hårdare finansiella 
tider ställs det än högre krav på företag att visa bättre resultat, med allt mindre 
resurser (Ljungberg och Larsson 2001).  Företag verkar idag i en allt mer komplex 
omgivning, en omgivning som är i ständig förändring. Denna komplexitet och dess 
orsaker kan bland annat härledas till ökad internationell konkurrens och lägre 
tillväxttakter. För att överleva behöver företagen bli flexibla (Ljung 1997). Ett företag 
av idag behöver vara ett flexibelt företag som kan möta de ständigt föränderliga 
omvärlds- och kundkrav som ställs (Ljungberg och Larsson 2001).   
 
Förändring är det tillstånd vi befinner oss i under hela livet, i arbete och i privatliv. Det 
är det tillstånd som varje organisation befinner sig i under hela sin levnad. (Ahrenfelt 
2001). Ahrenfelt säger också att förändring är ett tillstånd och med det finns det 
varken en absolut början, inte heller en given mitt eller ett absolut slut. Även Angelöw 
(2006) beskriver förändringar som dynamiska, en fortlöpande process och en naturlig 
del av det vardagliga arbetet. Förändringar kan skapas inom en rad olika områden. 
Det kan handla om förändring av ventilationssystemet för bättre arbetsmiljö till ny 
produktionslina, förändring av företagskultur med personliga värderingar. Företagen 
förändras också genom att tydligt fokusera på kärnverksamhet och outsourca det 
som inte räknas som kärnverksamhet. 
 

“The only permantent thing in business is change! “ (okänd) 
 
Grundförutsättningen för att kunna skapa förändring är att först verkligen se rutiner 
och mönster vi följer idag. Att bli medvetna om alla rutiner som vi har och alla 
moment vi utför, för att sedan kunna förända dem (Ljungberg och Larsson 2001).   
Ahrenfelt skriver om förändring av första och andra ordningen, där den första 
ordningen innebär att man håller sig till de välkända ramarna men gör lite 
förändringar inom den satta ramen. För att skapa en förändring av andra ordningen 
handlar det om att gå utanför ramen och skapa något annat, nya arbetssätt och nya 
tankebanor (Ahrenfelt 2001). ”De flesta företag har ännu inte kunnat ställa om sig 
organisatoriskt och administrativt till dagens förändrade förhållanden. Det innebär att 
många företag fortfarande använder äldre styrmetoder och tankesätt i sin strävan att 
leda och samordna verksamheten” (Lindvall  2001) Willoch (1995 s 13) beskriver en 
orderprocess på följande sätt ” Om man ber ett större industriföretag beskriva 
ordergången i detalj från kundbehov till leverans, blir de flesta överraskade över 
komplexiteten. Det som till att börja med kan tyckas enkelt visar sig bestå av ett otal 
specialrutiner, undantag, kontrollpunkter och rapporteringsmekanismer som ingen 
helt kan förklara – och det gäller en vanlig order där allt fungerar som det ska. Går 
något fel –fel vara, skadad vara, förseningar eller liknande - förvärras vanligtvis 
bilden till det nästan oförklarliga.”  
 
Lindvall ( 2001 s 128) skriver att  
”Företag som i många andra avseende är olika, utför till stor del ändå likartade 
processer som kan jämföras med varandra”. Han beskriver att de största 
möjligheterna till jämförelse hittas bland interna stödprocesser som till exempel 
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faktureringsprocessen. Lindvall beskriver vidare att generellt inom stödprocesserna 
finns en stor outforskad förbättringspotential. ”Det blir allt mer uppenbart att stora 
fördelar kan vinnas genom analyser och åtgärder av företagens mer administrativa 
verksamheter” (Lindvall 2001 s 136). Förbättrade rutiner för fakturering som ger 
kortad ledtid minskar kapitalbindningen och ökar lönsamheten (Larsson & 
Hammarlund 2005). Ledtiden sträcker sig från beställning, genom utförandet av 
arbetet fram till dess att kunden betalat. 
 
Problemdiskussion 
 
Som beskrivits tidigare är förändring är något oundvikligt och det handlar därför om 
att skapa så bra och effektiva förändringar som möjligt i en processförändring. En 
process förändras inte av sig själv utan det kräver arbete och tid, motiverade 
medarbetare och ett ledarskap för förändring (Ljungberg och Larsson 2001).  
Eftersom förändring är något oundvikligt är det viktigt att företag kontinuerligt och 
strukturerat arbetar med effektiva förändringar. Genom att förändra sina processer 
kan effektiviseringar nås. Det första steget till förändring är att skapa sig en bild av 
hur processen ser ut idag, definiera processen för att sedan mäta processen. När 
processen har blivit definierad och mätt kan vidare steg för förändring av processen 
göras (Ljungberg och Larsson 2001). Som jag ser det är detta ett iterativt och 
kontinuerligt arbete som innebär att man hela tiden kan bli ytterligare lite bättre och 
sträva mot ”world class”. Larsson och Hammarlund (2005 ) beskriver att för att nå 
”world class” måste företaget vara detta i dess samtliga aktiviteter som företaget 
utför, högsta effektivitet i alla förädlingsled krävs. 
 
En viktig stödprocess som har direkt synlig påverkar på företagets ekonomi är order 
och fakturering. Med direkt synlig påverkan menar jag att genom kortade ledtiden för 
fakturering minskas direkt kapitalbindningen. En mer indirekt påverkan kan vara att 
rutinuppgifter automatiseras vilket leder till att personalen får tid för vidareutveckling 
av rutiner och arbetsuppgifter som i sin tur leder till förbättringar. Willoch (1995) och 
Lindvall (2001) skriver att det inom många företag finns en stor förbättringspotential 
inom de administrativa stödprocesserna. Där har jag valt att fokusera på processen 
från order till fakturering. Jag anser att processen för fakturering inte slutar med att 
fakturan skickas, utan först när betalning från kund har erhållits. Påverkan på 
processen kommer från många håll, allt ifrån rutiner och arbetssätt till ledarskap, 
företagskultur, utbildning, attityd, motivation och så vidare. Fokus för denna uppsats 
kommer att vara arbetssätt och rutiners påverkan på processen. 
 
Företaget som jag kommer att granska startade under 2005 ett förbättringsarbete 
med 5S. Det implementerades dock bara inom produktionsavsnittet och berörde 
varken teknik eller administration. Vidare inom produktionsavsnittet startade arbete 
med Sex Sigma under hösten 2007 med förbättringsprojekt både inom teknik, 
administration såväl som produktionen. Inom ekonomiavdelningen startades ett sex 
sigma projekt som fokuserade på betalning till leverantör. Vidare utveckling och 
förklaring av begreppen 5S och Sex Sigma hittas under avsnittet Process och 
förbättringsverktyg. 
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Följande ska besvaras med uppsatsen  
 
 

• Hur ser processen ut från order till betalning? 
• Vilka kvalitetsbrister kan identifieras i processen? 
• Vad kostar dessa kvalitetsbrister ?  
 
• Förslag till att förbättra processen 

 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en processanalys av order- och 
faktureringsprocessen, definiera kvalitetsbrister i processens ledtid. Dessutom är 
syftet att hitta förbättringsmöjligheter för att korta ledtiden från order till betalning från 
kund och genom den kortade ledtiden minska kapitalbindningen och öka 
lönsamheten. 
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Metoder 
Det finns många olika typer av undersökningar och metoder. Man kan välja att 
framställa, bearbeta och analysera den information som samlats in i en undersökning 
på olika sätt. Vanligen skiljer man på kvantitativt och kvalitativt inriktade metoder  
 
Kvalitativa metoder för kartläggning av processen 
Kvalitativa metoder är i regel djupare och mer individuellt upplagda och man fokus-
erar på en tolkande analys av det verbala ordet. Det klassiska exemplet är intervjun 
som har formen av ett längre samtal (Patel & Davidson 2003). Kvalitativa metoder 
kännetecknas också av att de inte använder sig av siffror eller tal. Resultatet som 
skall analyseras består istället av muntliga eller skriftliga utsagor (Backman 1998). 
 
Intervjuer kan genomföras både personligt och via telefon. Kvantitativa intervjuer 
bygger på fasta svarsalternativ medan kvalitativa intervjuer har formen av öppna 
frågor. Kvalitativa intervjuer har formen av ett samtal där det finns direkta möjligheter 
att vidareutveckla frågor med följdfrågor. (Patel &Davidson 2003) Huvudmetoden för 
kartläggning av processen var av formen kvalitativ intervjuer. Detta är ett val som, 
gav respondenten möjlighet att tala fritt och utveckla sina svar samt gav mig 
möjlighet att ställa följdfrågor utan att vara bunden av ett fastlagt intervjuformulär. Ett 
antal grundfrågor som utgångspunkt till intervjun togs fram. Detta för att ha en 
struktur och för att kunna följa och fånga upp de olika skeendena i order- och 
faktureringsprocessen jag undersöker samt ha en likvärdig utgångspunkt för de olika 
intervjuerna. Intervjuerna spelades in, detta för att kunna gå tillbaka och gå igenom 
lyssna på svaren i efterhand. Genom inspelning kunde jag fokusera på intervjun och 
behövde endast göra stödanteckningar och dessutom minimerades risken för 
felaktiga eftertolkningar. Detta kan ses som en form av kvalitetssäkring av 
intervjuerna. 
 
Empirinära metoder för kartläggning av processen  
De empirinära metoderna som också räknas som kvalitativa, söker efter något som 
finns bakom det omedelbart observerbara. (Patel & Davidson 2003). Observationer 
bygger som ordet indikerar på att man observerar. Observationerna ska vara 
systematiska planerade och får inte vara slumpmässiga. De lämpar sig för att 
studera skeende och beteende även om det kan vara svårt att tolka vad som 
egentligen betraktas. Observationer tar mycket tid i anspråk både vid genomförandet 
och vid bearbetningen och är därför en kostsam undersökningsmetod men 
observationer är ett mycket bra komplement till de kvalitativa intervjuerna (Patel & 
Davidson 2003). Vid en intervju kring ett arbetssätt får man fram information om hur 
personen uppfattar och tror sig jobba. Genom att kombinera intervjun med 
observationer kan man även se hur personen verkligen gör (Sörqvist 2004). Vid en 
intervju där personen talar om och berättar hur de arbetar är det lätt att den 
intervjuade faktiskt inte tänker på de moment i det dagliga rutinarbetet som kan 
sägas ”sitta i ryggmärgen”. För att skapa större reliabilitet i kartläggningen av 
processen kombinerades därför intervjuerna med observationer. 
 
Observationer kan delas in i två grupper, de strukturerade och de ostrukturerade 
observationer. De skiljs åt i ansats genom att den strukturerade observationen har 
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väl definierat vilka beteende eller skeende som ska observeras. Patel & Davidson 
(2003) talar om ett observationsschema som sedan används som en checklista som 
bockas av och kvantifieras. Den ostrukturerade observationen bygger på att så 
mycket information som möjligt inhämtas och att skeende och beteende fångas i ett 
utforskande läge och antecknas med stödord och noteringar i motsats till 
observationsschemat. För att kunna använda den ostrukturerade observationen 
krävs fördjupade kunskap inom problemområdet för att kunna identifiera vem, vad 
och hur observationen ska genomföras.  
 
Eftersom jag har en fördjupad kunskap inom området använde jag mig av den 
ostrukturerade observationen, detta för att kunna följa alla steg som görs i 
faktureringsprocessen. Jag har tidigare arbetat med fakturering i tre olika 
faktureringssystem, dock inte det som det undersökande företaget har. Detta gör att 
jag har en god uppfattning om flödet vid fakturahantering utan att vara låst vid en 
uppfattning om det specifika system företaget använder.  
 
Vid kartläggningen av processen användes indirekta mätvärden. Detta leder till att de 
insamlade uppgifterna har ett visst mått av subjektivitet, både från de intervjuade och 
observerades uppfattning men även genom mina tolkningar av deras svar och 
handlingar. Det är därför svårt att säkerställa en reproducerbarhet av processens 
kartläggning. 
 
Urval vid kartläggningen av processen 
På orten där företaget bedriver merparten av sin produktion och där huvuddelen av 
faktureringen görs valdes ett antal personer ut för intervju. Dessa personer arbetar 
dagligen inom order- och faktureringsprocessen. Totalt valdes fem personer ut, 
expeditionen (1), projektledare (3) och ekonomiavdelningen (1), för att täcka upp hela 
order- och faktureringsprocessen. 
 
Expeditionen består av två personer som arbetar som ett team, där huvudansvarig 
valdes ut.  På ekonomiavdelningen är det i huvudsak två personer som arbetar med 
faktureringen, den ena personen har arbetat på företaget i cirka fyra veckor medan 
den andra personen har arbetat på företaget i många år. För att få en så tydlig bild 
som möjligt av processen valde jag att intervjua och observera den med längst 
erfarenhet. 
 
Kvantitativa metoder för ledtidberäkning 
Kvantitativt inriktade metoder kan innebära att man gör en mängdmässigt omfattande 
undersökning på ett generellt och därmed något ytligare plan. Det klassiska exemplet 
på den typen av kvantitativ undersökning är postenkäten (Patel & Davidson 2003).  
Ett annat sätt att definiera kvantitativa metoder är att de kan mätas med hjälp av 
matematik eller statistik genom att de utmynnar i numeriska observationer eller lätt 
kan transformeras till sådana (Backman 1998). Vid en stor population kan en kvanti-
tativ undersökning som bygger på slumpmässigt urval (ett stickprov) bli en god kopia 
i miniatyr av populationen. Det blir då möjligt att med utgångspunkt från stickprovet 
dra slutsatser om hela populationen (Körner & Wahlgren 2000).  Vid mätandet av 
processen gjordes ett slumpmässigt urval av projekten, dessa får sedan 
respresenterar ett stickprov av företagets alla projekt. Mätningen av processen 
baseradess på direkta värden, de direkta värdena kommer från konkreta datum för 
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när de olika aktiviteterna ägt rum i processen. Genom att tydligt beskriva urval och 
urvalskriterierna samt genomföra en systematisk mätning på direkta värden är 
undersökningen reproducerbar och dess reliabilitet är säkerställd. 
 
Urval vid beräkningen av ledtid 
För att inte subjektivt påverka vilka projekt som skulle granskas, skrevs det lappar 
med de olika projektnamnen, dessa lades sedan i en skål och tre lappar drogs. Totalt 
var det 15 projekt som uppfyllde urvalet jag satt upp för detta arbete. 
Urvalskriterierna var att det skulle vara ett underhållsprojekt (UH) som helt avslutats 
under bokföringsåret 2007/2008 och det skulle vara av typen bok och räkning, även 
kallad löpande räkning.  
 
Övriga beslut i detta arbete  
Övriga beslut jag tagit är att när resultatet från intervjuerna är sammanställt och 
analyserat och uppsatsen färdig skall inspelningar och anteckningar från intervjuerna 
förstöras av hänsyn de intervjuade, eftersom intervjuerna enbart var ämnade för 
detta arbete. Namn på personer som intervjuas kommer att kodas om till avdelning 
och eller position och inte namn. På samma sätt kommer projekten att presenteras 
som UH 1, UH 2 och UH3. Ett projekt är uppdelat i olika positionen, där varje position 
motsvara en beställning. 
 
Vid beräkningar av ledtid kommer kalendertid att användas, så ledtidens mätningar 
kommer att omfatta alla dagar (måndag – söndag). Beräkningen kommer inte att ta 
hänsyn till röda dagar, inarbetade dagar eller semester. Vid beräkning av 
kapitalbindning kommer räntesatsen 5% att användas, detta enligt uppgifter från 
ekonomiavdelningen. 



Teori 

 
Chris Nestlén  10(48) 
 

Teori 
 
Process 
 
Det finns ett antal definitioner av begreppet process, jag ska nedan redovisa några 
av dessa. 
 

” En process kan definieras som en begränsad mängd av samordnande 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte.” (Sörqvist 2004. s 101) 
 
” A process is a repeatable combination of successive activities which, by using 
inputs, produce a specific output that can be reproduced and thus create value.” 
(UMS 2005 s 65) 
 
”En serie aktiviteter som tar emot en input, lägger ett värde till denna och 
producerar ett output (användning av färdigheter som lägger värde till en 
input).” (Harrington 1998 s 177) 
 
“Processen är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar det 
som processens kund vill ha. Processen förädlar inobjekt till utobjekt.” 
(Aganovic  och Jonsson 2001 s 14) 
 
“En process är en serie aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst. Alla 
processer har en kund som finns intern inom organisationen eller externt. 
Kännetecknande för processer är att de kan upprepas och genomföras flera 
gånger”. (Helling och Helling 2001) 
 
”…en samling sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde som kunden 
kan uppfatta, d.v.s. ett arbete som utförs av organisationen och som kunden är 
villig att betala för.” (Willoch 1995 s 23) 
 
” En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som 
använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, 
från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov” (Ljungberg och Larsson 
2001 s 192).   

 
 
 
 
 
Som beskrivet ovan kan en process förenklat ses som en kedja av aktivitet som 
länkas samman genom input och output, ett leverantör och kundförhållande uppstår 
aktiviteterna emellan. Aktivitetens input förädlas och sedan levereras detta som ett 
output till nästa aktivitet. För varje aktivitet i processen finns det en kund som tar 
emot en leverans från den tidigare aktiviteten.   
 
Samma förhållande råder mellan de olika processerna inom ett företag vilket 
illustreras nedan. 
 

Input Input Output Output Aktivitet I, förädling Aktivitet II, förädling 

Input Input Output Output Process I, förädling Process II, förädling 
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Min definition av process som jag kommer att använda i denna uppsats är:  
Processen består av ett bestämt antal aktiviteter som utförs efter varandra med en 
inbördes koppling, även processer kan vara länkade till varandra genom input/output. 
Processen output ska bli det samma varje gång. 
 
En process kännetecknas av: 

• Tydlig början och slut 
• Bestämt syfte och mål 
• Kund och leverantör interaktion (Intern som Extern) 
• Repetitiva 
• Utgångspunkt i att tillfredsställa kunden (Intern som Extern) 

 
Ljungberg och Larsson (2001) beskriver tre typer av processer: 

• Huvudprocess 
• Stödprocess 
• Ledningsprocess 

 
Huvudprocesserna beskriver företaget viktigaste kärnverksamhet, det är den 
övergripande helheten. Stödprocesser utgör en stödfunktion till huvudprocesserna,  
här hittar vi delar som fakturering, budgetering, personalhantering och så vidare. 
Ledningsprocesserna ska beskriva ledningens arbete för att skapa förutsättningar 
och styra och leda de tidigare nämnda processerna. Vidare beskriver Ljungberg och 
Larsson (2001) att i verkligheten lämnas ledningsprocesser oftast åt sitt eget öde 
utan att dokumenteras och analyseras. 
 
Process- och förbättringsverktyg 
 
Det finns ett antal olika metoder och verktyg som fokuserar på kartläggning och 
utveckling av en process. Där har vi metoder som Sex Sigma, Lean (5S),  BPR,   de 
flesta av dessa har rötter från produktionstekniska metoder för mätning och 
processförändringar. 
 
Sex Sigma har sitt ursprung från Motorola och är ett kvalitetsförbättringsverktyg. Det 
går ut på att genom ett väl fastlagt standardiserat tillvägagångssätt kartlägga en 
process och statistiskt mäta eventuella brister/felaktigheter för att sedan förändra 
processen så att de upptäckta felen elimineras (UMS 2005). Metoden baseras på ett 
systematiskt arbetssätt med kontinuerliga uppföljningar och återkoppling för att 
verifiera förändring, även med monetära värden (Sörqvist 2004). Inför ISO 
Certifiering används på många företag Sex Sigma, då det handlar om kartläggning 
av rutiner och processer. Sex Sigma har fått erkännande och genomslagskraft även 
på utbildningssidan och går att läsa som kurser vid universitet och högskolor runt om 
i Sverige.  
 
Från bilindustrin och Toyota kommer Lean, som är en förbättringsfilosofi med fokus 
på att minimera ledtid från kundorder till leverans. Genom att identifiera och ta bort all 
tid som inte tillför produkten något värde, icke-värdeskapande arbete, reduceras 
ledtiden och därmed också kostnaderna (Pojasek 2003). Inom Lean finns det 
specialinriktade delar, tex Lean green, Lean accounting, Lean management som alla  
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har fokuserat på respektive dels specifika problem och metoder för mätning och 
hantering av dessa problem. Grundstrukturen och verktygen är dock de samma inom 
alla Leans undergrupper. Maskell och Kennedy (2007) belyser att vid införande av 
Lean måste hela organisationen anpassas till Lean, inte bara inom 
produktionsavsnittet utan hela företaget som administration, ekonomi, försäljning och 
inköp. Det krävs nya mätvärden och visualisering av den ekonomiska informationen 
och den ekonomiska informationen ska vara lättillgänglig och förstålig även för icke-
ekonomer (Maskell och Kennedy 2007). 
 
5S handlar om ordning och reda, och är ett av verktygen som används inom Lean 
(UMS 2005). Det går ut på att skapa ordning och reda på arbetsplasten och består 
av 5 steg. 

• Sortera (seiri) rensa ut det som inte är nödvändigt för arbetet tex verktyg, 
material och papper som inte används 

• Systematisera (seiton) märk upp ge alla saker en specifik plats och det som 
används frekventast ska vara närmst och tillgängligast.  

• Städa (seiso) håll ordning och städa. Se till att kontinuerligt bibehålla de 
tidigare stegens arbete. 

• Standardisera (seiketsu) rutinerna i det dagliga arbete.  
• Se till (shitsuke) att ordningen bibehålls. Se över och förbättra hela rutinerna 

hela tiden. 
 
Business Process Reengineering (BPR) bygger på att göra om sina processer för att 
bli effektivera. En förändring av det egentliga innehållet i processerna måste göras 
för att kunna utvecklas. För att kunna genomföra ett förändringsarbete måste 
fokusen ligga på processerna (Willoch 1995). Precis som namnet säger handlar det 
här om ett totalt omskapande av processen och att företaget och de anställda ska se 
processen med helt nya ögon och infallsvinklar för att en egentlig utveckling ska 
kunna ske. Ljungberg och Larsson 2001 utvecklar begreppet vidare till att tala om  
Process-based Business Reengineering, processbaserad verksamhetsutveckling.   
De belyser att till skillnaderna från den traditionella BPR ser man i den 
processbaserade på verksamheten i dess helhet inklusive människorna och 
utvecklar helheten, mer än att bara se på en eller ett par processer i taget. 
 
Inom både Sex Sigma, BPR och Lean talar man om mätningar av processen med en 
utgångspunkt i hur tiden hanteras och används. Willoch (1995) kategoriserar tre olika 
typer av tidsåtgång i arbetet, det värdeskapande arbetet, det icke-värdeskapande 
arbetet och det bortkastade arbetet. Kennedy och Brewer (2006) kategoriserar 
processen och dess aktiviteter som värdeskapande eller icke-värdeskapande. Det är 
kunden (intern eller extern) som avgör om det är värdeskapande eller inte. Även 
Lindvall (2001) talar om att analysera och fastställa vilka aktiviteter som är 
värdeskapande och vilka som är icke-värdeskapande. Medans Willoch (1995) delar 
upp tiden och arbetsuppgifterna i tre delar talar Kennedy och Brewer (2006) samt 
Lindvall (2001) endast om två uppdelningar och inkluderar det bortkastade arbetet i 
det icke-värdeskapande. Sex Sigma talar också om värdeskapande och icke-
värdeskapande tid med den bortkastade tiden inkluderad i den icke-värdeskapande 
(UMS 2005). Hädanefter i denna uppsats kommer begreppet icke-värdeskapande tid 
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att inkludera även den bortkastade tiden som Willoch (1995) i sin definition av tid 
särskiljer. 
 
I gruppen värdeskapande arbete hittar vi de aktiviteter eller rutiner som processens 
kund är villiga att betala för t.ex. själva produktionsarbetet, kundtjänst. Det icke-
värdeskapandet arbetet är sånt som måste göras eller görs men som kunden inte är 
villig att betala för, t.ex. kreditkontroller, dubbelarbete vid administrativa rutiner.  
  
Lindvall (2001) beskriver att genom att identifiera rena standardarbeten 
(transaktionsarbete) och analysarbete (unikt arbete) kan förbättringar göras och 
ledtid minskas. Standardarbetet ska inte göras manuellt utan skötas automatiserat av 
It-system, däremot ska det unika analysarbetet hanteras av de mänskliga resurserna. 
 
Ljungberg och Larsson (2001 s 15) diskuterar kring ledtider och säger att ”Kortare 
tider ger fördelar i en mängd avseende, även på områden där man till en början 
trodde att tidsfokusering skulle ge ett omvänt resultat. Kortare tider ger till exempel 
högre kvalitet och mindre fel”. 
 
Ovanstående processmetoder förändrar också synen på ekonomistyrningen, de 
handlar om att formulera mätbara mål och kontinuerligt mäta dessa. Från att tidigare 
mäta vad resurserna har använts till, fokuseras nu mer på hur resurserna har 
använts (Lindvall 2001). Den rent ekonomiskt informationen i den traditionella 
resultat- och balansräkningen räcker inte längre till utan det krävs andra mått också 
för att kunna svara på frågan hur. Maskell och Kennedy (2007) beskriver att de 
traditionella måtten inte mäter processen värdekedja och de riktar även kritik mot att 
de ekonomiska rapporterna i många fall inte kan förstås av andra än ekonomer. De 
hävdar att genom att ta fram rapporter som visar på de direkta kostnaderna och 
försäljningsintäkter för den specifika processen skapas en tydligare förståelse och 
bild av processen (Maskell och Kennedy 2007). Inom många organisationer är 
processerna inte beskrivna och dokumenterade. Detta leder till att organisationen 
inte kan förbättra sig eftersom de inte vet hur nuläget ser ut ( Ljungberg och Larsson 
2001). Företag som inte har dokumenterat sina processer ” arbetar förmodligen 
också utan någon vettig kvalitetssäkring och har små möjligheter att expandera och 
utvecklas eftersom man inte effektivt kan förklara för nya medarbetare hur arbetet 
bedrivs” ( Ljungberg och Larsson 2001 s 49 ).   
 
Processanalys 
 
Kartläggning av process 
 
Genom att kartlägga en process skapas en visuell bild av processen och hur den hör 
ihop och är kopplad till företaget som helhet. När kartläggningen är klar ska 
processen analyseras, denna analys ligger sedan till grund för att driva ett 
förbättringsarbete ( Ljungberg och Larsson 2001).   
 
Innan kartläggningen av en process kan inledas, behövs det först definieras 
avgränsningar och tydligt markera processens början och slut, samt ta beslut kring 
nedbrytningsgrad. Med nedbrytningsgrad menas med vilken detaljnivå processen 
visas, om det är en mycket schematisk översiktsbild eller en total nedbrytning till 
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arbetsinstruktioner (Sörqvist 2004). Vilken detaljnivå som processen behöver brytas 
ned till bestäms genom att väga mängden och detaljrikedom av information mot 
nyttan och användbarheten av informationen ( Ljungberg och Larsson 2001). 
 
Sörqvist (2004) definierar 3 steg vid kartläggning av en process 

• Beskriv nuläget 
• Identifiera aktiviteter 
• Dokumentera processen 

 
Dale och Bunney(1999 s 146 ff) beskriver följande sex steg vid kartläggning av en 
process (fritt översatt). 
 

• Definiera processen, med tydligt start och slut 
• Bestäm hur processen ska ritas och med vilka symboler. 
• Bestäm detaljnivån som processen ska ritas på 
• Beskriv de olika aktiviteterna i processen 
• Gå igenom om aktiviteterna är i korrekt ordning 
• Fråga de som arbetar i processen om det är korrekt beskrivet 

 
Det är viktigt att man beskriver nuläget, som det arbetas och ser ut idag. Att beskriva 
hur den befintliga processen säger att arbetet ska utföras behöver inte alls vara det 
verkliga nuläget. I kartläggningen ska heller ingen hänsyn tas till hur ett önskvärt 
arbetssätt skulle se ut, utan endast hur arbetet faktiskt görs i dagsläget. Sörqvist 
(2004) förespråkar att aktiviteterna definieras genom att samtliga arbetsmoment 
listas, i detta läge utan inbördes ordning eller koppling. När de olika arbetsmomenten 
ska identifieras bör en arbetsgrupp sättas ihop. Arbetsgruppens uppgift är att samla 
in information kring arbetsmomenten, detta görs  genom intervjuer och observationer.  
Genom att skriva aktiviteternas benämning på post-it lappar kan sedan ett 
flödesschema byggas upp för att få överblick och enkelt justeras och korrigeras 
(Sörqvist 2004). Till detta flödesschema kopplas sedan dokument som definierar 
respektive aktivitet ned på detaljnivå, gällande aktivitetsansvarig, output, 
aktivitetsbeskrivning och deltagare ( Ljungberg och Larsson 2001). 
 
Fritt översatt av Pojasek (2003 s 87) Genom intervjuer, flödesschema , observationer 
och annan data som beskriver processen skapas en bild av processen i nuläget, 
detta är sedan utgångspunkten för analys för förbättringsarbetet.  
 
För att skapa en helhetssyn behöver processen sättas i samband med övriga 
processer inom företaget för att se att de tillsammans utgör en fullständig bild av 
företagets alla processer och de olika kopplingarna mellan processerna (Aganovic  
och Jonsson 2001, Ljungberg och Larsson 2001). Först när man ser helheten kan 
man undvika suboptimering (Ljungberg och Larsson 2001). 
 
Mätning av processen 
 
När processen är dokumenterad ska mätpunkter definieras och sedan mätas. Det är 
viktigt att värdena har hög reliabilitet. Genom att genomföra mätningen på direkta 
värden fås en hög reliabilitet. Sörqvist (2004) definierar direkta mätningar som att 
mätningen görs direkt på processen och att dessa punkter är konkreta punkter. 
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Vidare talar han även om indirekta mätningar där mätningen går via människors 
tolkningar och bedömningar. Ett exempel på detta är kundutvärdering som är en 
subjektiv uppfattning hos kund.   
 
När en process är uppmät ska data användas för att förbättra och utveckla 
processen ( Sörqvist 1998, 2004, Harrington 1998). I ett längre perspektiv ska 
mätvärdena från olika mättillfällen ställas mot varandra för att kunna verifiera 
processens och företagets utveckling och förbättring (Dale och Bunney 1999, 
Ljungberg och Larsson 2001). UMS (2005) pekar på vikten av att mätningen ska vara 
systematiskt. De talar även om repeterbarhet och reproducerbarhet som två viktiga 
aspekter. Med repeterbar menas att om jag utför samma mätning igen ska resultatet 
bli det samma, reproducerbarhet innebär att om någon annan utför samma mätning 
ska även här resultatet bli detsamma (UMS 2005). Genom att standardisera rutiner 
och hanteringen av information och hur mätningar genomförs och analyseras får man 
ett underlag som är jämförbart över tid och kan tjänstgöra som ett tillförlitigt underlag 
för beslutfattande (Holmblad Brunsson 2005).  
 
” Klara och konkreta målsättningar underlättar identifieringen av mätpunkterna, det 
vill säga de storheter som beskriver processens och/eller utobjektets kritiska 
egenskaper.” (Aganovic och Jonsson 2001 s 16). Förutom att mätpunkter och 
mätvärden ska tas fram, så måste de även ställas i relation till något kravvärde. Inom 
processen så är som tidigare nämnts kunden i fokus så vad är då kunden 
kravställning på output. Det är mot detta som mätvärdet ska värderas, kundens 
kravvärde. ” I många situationer är kraven diffust uttryckta och i vissa fall över 
huvudtaget inte identifierade. Detta gäller särskilt ofta i tjänsteverksamhet. Kunder 
har vanligen inte en specifik uppfattning om vad kravet är eftersom situationen 
bedöms utifrån kundens egen upplevelse.”(Sörqvist 2004 s 338).Är kundens 
kravvärden inte analyserade och kvantifierade inom företaget kan istället ett 
benchmarking värde användas om det finns. Jämförelse mot benchmarkvärden har 
sina svagheter, ”De företag man jämför sig med kan ha system och arbetsformer 
som är avsevärt bättre integrerade och koordinerade” (Helling och Helling 2001 s 
185). Vidare beskriver Dale och Bunney (1999) att innan ett företag kan använda sig 
av benchmarking måste företaget först lägga tid på att kartlägga och förstå sina egna 
processer och hur de fungerar. 
 

”Meeting internally generated standards is not the goal of world-class 
organizations. The goal is to improve actual performance at a faster rate than 
the competition”. (Kennedy och Brewer 2006 s 68) 

 
Det finns olika angreppssätt för att mäta en process där utgångspunkten kan ligga i 
tidsutnyttjandet. Aganovic och Jonsson (2001) beskriver olika metoder för 
arbetsstudier som klockstudier, MTM (Metod-Tid-Mätning) och frekvensstudier. Ett 
annat angreppssätt är att genom stickprovkontroller identifiera antal fel och utifrån 
detta sedan uppskatta det totala antalet fel hela urvalet.  Sörqvist (2004) beskriver att 
processens ledtid är av stor betydelse för kundtillfredsställelse, men även ett mått på 
processens effektivitet. Genom att utgå från ledtid av processens aktiviteter kan en 
analys av effektivitet och förbättringsmöjligheter göras (Sörqvist 2004). Kennedy och 
Brewer (2006) beskriver att en jämn och effektiv process där väntetider, 
produktionstid och leveranstider är minimerade visar på en kostnadsbesparing, 
resursbesparing och en nöjdare kund.  
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Verkligheten kan illustreras genom olika mått och siffror, det finns en efterfrågan på 
fler siffror och nya mått för att kunna jämföra och effektivisera (Holmblad Brunsson 
2005). Hon förklarar vidare ” att mått har blivit betydelsefulla kan bero på att det är 
lättare att övertyga med hjälp av siffror. Det tycks som om de som kan redovisa 
kvantitativa uppgifter har starkare argument än de som bara använder ord när de 
pratar.”  (Holmblad Brunsson 2005 s 17). Lindvall (2001 s 42) belyser också synen 
på siffror och mått, ” Det finns idag en tilltagande medvetenhet om att siffror bara är 
representationer – de är alltså inga absoluta sanningar. Ökad medvetenhet finns 
därför om att man måste vara insatt i företagets verksamhet för att fullt ut förstå den 
ekonomiska informationen”.  
 
Kvalitetsbristkostnader  
 
När en process är kartlagd och eventuella brister i processen är identifierade, kan 
dessa analyseras utifrån ett kvalitets perspektiv och se på vad dessa brister kostar. 
 
Sörqvist (1998 s 30-31) definierar kvalitetsbristkostnader på följande sätt 
” de kostnader som skulle försvinna om ett företags produkter och dess olika 
verksamhetsprocesser vore fullkomliga”. 
” den merkostnad som uppstår på grund a bristande kvalitet i något led” 
 
Författaren själv säger att den första definition är väldig vid men att den andra med 
mer avsmalnad innebörd som kräver en större förståelse och insatthet i den brokiga 
begreppsfloran som finns inom det kvalitetstekniska området. (Sörqvist 1998).  
 
I en faktureringsprocess som inte är fullkomlig finns det en ökad ledtid, denna ökade 
ledtiden innebär en onödig kapitalbindning. Det är därför viktigt att undersöka när 
företaget fakturerar i förhållande till när arbetet slutförts. Genom att effektivisera och 
korta ned ledtiden från order till fakturering minskar kapitalbindningen och kapital 
frigörs (Larsson och Hammarlund 2005). Vidare säger författarna att de från en 
studie de genomfört observerat en genomsnittlig tid från leverans till fakturering på 
sju dagar. 
 
Hedman (1991 s 47) beskriver att ”Alla fel begångna någonstans i kedjan mellan 
offert och faktura uppdagas inte förrän en betalning uteblir”. När fakturorna inte 
betalas i tid ligger där oftast ett fel bakom t.ex. felaktig leverans, felaktig information 
på faktura, fel kvalitet på utfört arbete. Allt detta är symptom på fel som inträffar i 
processen. Därför kan man genom att analysera kundfodringarna och dess 
kredittider erhålla information för förbättringsåtgärder (Hedman 1991).  
 
”A poor performance in a single link in the chain is sufficient to spoil the overall 
performance” (De Toni och Tonchia 1996 s 222). Vilket innebär att det räcker med att 
en av processens aktiviteter inte fungerar tillfredsställande, vilket hela processen får 
lida för. Det är därför viktigt att identifiera och analysera alla delar. 
 
En kvalitetsbristkostnad är att kundens faktiska kredittid är längre än 
överenskommen kredittid. Finner man att kunden har bristande respekt för kredittiden 
måste detta åtgärdas. Larsson och Hammarlund ( 2005) listar tre orsaker till att 
kredittiden inte hålls, dröjsmålsfakturor skickas inte, bristande kravhanteringsrutiner, 
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för stramt given kredittid. När kunden inte betalar i tid störs de inkommande 
betalströmmarna. Det är därför viktigt att kontinuerlig mäta och analysera kundernas 
betalningsmönster för att kunna åtgärda eventuella problem tidigt (Larsson och 
Hammarlund 2005). Kvalitetsbristkostnaderna påverkar företagets lönsamhet. Ett 
företag som har effektiva processer ökar sina möjligheter för att förbättra 
lönsamheten. Genom att mäta och analysera kan företaget skapa styrmedel för att 
driva effektiviseringar som leder till ökad lönsamhet. (Holmblad Brunsson 2005).   
 
Företagets kvalitetsbristkostnader kan minskas genom att identifieras och i 
möjligaste mån elimineras. Sörqvist (2004 s 25) beskriver en utveckling och 
förbättring av företaget som ”…en effektivisering av verksamhetens processer där 
olika icke-värdeskapande kostnader, som uppstår genom organisationens och dess 
produkters ofullkomlighet, identifieras och därefter elimineras eller minskas”. Genom 
att investera tid och pengar i ett förbättringsarbete minskar företagets kostnader för 
icke-värdeskapande arbete och därmed också företagets totala kostnader, men han 
beskriver också att vägen dit är att arbeta smartare inte springa fortare (Sörqvist 
2004). Ständiga utmaningar att förändra och effektivisera och samtidigt leverera 
bättre resultat med mindre resurser är utmaningen i dagens samhälle (Ljungberg och 
Larsson 2001). 
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Empiri 
 
Företaget 
 
Företaget står för marin högteknologi i världsklass - på ytan och under. De 
konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad 
smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, 
ubåtsräddningssystem och minröjningssystem.  
 
Företaget grundades redan 1679 och var då ett örlogsvarv med inriktning på 
nybyggnation samt underhåll av militära fartyg. Denna inriktning kan i stor sägas 
kvarstå med skillnaderna att företaget idag ingår i den stora tyska koncernen 
ThyssenKrupp och att arbetet mot den civila marknaden sakta men säkert ökar. Att 
arbeta på den civila marknaden innebär en omställning inom företaget. Istället för att 
som tidigare arbeta i princip mot två statliga kunder. Nu ställer företaget om för att 
verka mer på den öppna marknaden med de civila redarna och konkurrerande 
varven.  
 
Företaget har cirka 1100 anställda fördelat på tre orter. Organisationen på företaget 
är funktionell, men förutom det rent funktionella linjearbetet bedrivs även arbete i 
projektform. Företagets organisation är en matrisorganisation med matris mellan 
projekt och linje. Så även om man pratar om processer inom företaget så är företaget 
inte processorganiserat. 
 
Ett företag beläget på tre olika orter och med nära 1100 anställda har en mängd av 
processer. När jag började fördjupa mig i företagets processbeskrivningar fann jag att 
det inte fanns någon processbeskrivning för administration eller ekonomiavdelning. 
Det finns processer för produktframtagning, inköp, offerering, underhåll osv. men 
ingen beskriven process gällande order, fakturering och ekonomiavdelningen. De 
processbeskrivningarna som finns inom företaget är delvis kopplade till varandra 
med output/input men de är inte helt fullt ut integrerade i varandra, varken sins 
emellan eller mot en övergripande huvudprocess. Som bland annat Ljungberg och 
Larsson och Aganovic och Jonsson beskrivit krävs det att företagets alla processer 
inklusive stödprocesser som order- och fakturering är beskrivna för att kunna få 
helhetssynen. Att man från huvudprocessen ser nedbrytning till stödprocesser 
ledprocesser och förstår all interaktion inom och mellan de olika processerna. I den 
matrisorganisation som företaget verkar i kommer signalen för fakturering från 
projektet till ekonomiavdelningen så det är en tvärfunktionell process i en funktionell 
organisation. 
 
Under bokföringsåret 2007/2008 skickades det strax under fyra tusen fakturor och 
under första kvartalet 2008/2009 skickades cirka tusen fakturor. Arbetstimmarna 
redovisas genom stämpling i stämpelklockor, skulle det stämplas på fel arbetsorder 
kan det justeras i datorn. Är det så att man arbetat på ett antal olika ordrar under 
dagen kan stämplingen justeras i datorn, istället för att man ska ta sig till en 
stämpelklocka för att stämpla om till rätt order mitt under dagen. 
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Kartläggning av processen 
 
Som beskrivits tidigare av bland annat Ljungberg och Larsson, Sörqvist och 
Harrington ska det först definieras hur processen ser ut i dagsläget, identifiera 
aktiviteterna och sedan dokumentera dem. Detta gjorde jag i enlighet med Sörqvists 
trestegsmodell. Genom intervjuer skapades en bild av flödesgången från order till 
fakturering. Detta är en tvärfunktionell process som går igenom flera av företaget 
avdelningar.  Som Ljungberg och Larsson beskrivit, när en förståelse för det 
övergripande flödet fåtts är det dags att gå djupare och få en bild av alla aktiviteter 
som processen består av samt dess kopplingar. 
 
Som tidigare beskrivits i metodavsnittet genomfördes undersökningen genom att 
samtala med tre projektledare, expeditionen och faktureringspersonalen för att kunna 
täcka in hela flödet och de olika arbetsmomenten. Som Sörqvist tidigare sagt är det 
viktigt att fånga nuläget och beskriva hur arbetsmomenten verkligen utförs, till 
skillnad mot hur personerna tror sig jobba eller skulle vilja jobba. Därför 
kompletterades intervjuerna med observationer för att verkligen se hur 
arbetsmomenten utfördes. Jag observerade expeditionen när de hanterade 
beställningar och hur de gick tillväga för att ta fram ordrar som var klara för 
fakturering. På ekonomiavdelningen observerade jag hur det gick till att ta fram 
underlag, kontrollera ordern samt skriva själva fakturan. 
 
Genom intervjuerna och observationerna kartlades processen enligt Dale och 
Bunneys sex punkter för kartläggningen av en process. Först definierades 
processens gränser, starten var beställning från kund och processens slut var när 
kunden betalt sin faktura. Därefter togs ett beslut i hur processen skulle visualiseras, 
symbolerna med rektanglar, romber och pilar som användes för att beskriva 
processen är samma som företaget använder för att beskriva sina övriga processer. 
Aktiviteterna illustreras genom rektanglar, romberna visar på en beslutspunkt, 
däremellan visar pilarna flödet inom processen. 
 
Som beskrivits i metod och teoriavsnittet krävdes det en nedbrytning på arbets-
beskrivningsnivå för att djupare kunna analysera processen. I enlighet med Sörqvist 
innebär det att varje rutinmässigt arbetsmoment identifieras och dokumenteras. 
Genom intervjuerna skapades en bild över vilka aktiviteter som processen omfattade, 
detta kompletterades sedan med observationer för att säkerställdes att jag hade 
uppfattat flödet i processen korrekt. Det var också vid observationerna som jag till 
fullo kunde identifiera arbetet ned på arbetsbeskrivningsnivå.   
 
All information dokumenterades sedan i flödesbeskrivningen av processen med 
tillhörande aktivitetsbeskrivningarna. I mallen för aktivitetsbeskrivningarna anges 
arbetsbeskrivningen mycket detaljerat där anges också varje aktivitets input och 
output, allt i enlighet med Sörqvist beskrivning av hur en process 
aktivitetsbeskrivning dokumenteras. Processen har en extern kund som ger input till 
den första aktiviteten genom sin beställning, processens output är att faktura skickas 
till kunden. Mellan de olika aktiviteterna i processen råder ett förhållande mellan 
interna kunder och interna leverantörer enligt definitionen för en process.  Under 
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intervjuerna var det svårt att få några konkreta svar på vad respektive aktivitet skulle 
leverera till nästa led. Alla hade en uppfattning om vad de skulle leverera men de såg 
det inte som en fastlagt kravspecifikation, för det ”löste sig alltid”. När det inte finns 
några fastlagda krav finns det inte heller möjlighet att ha någon som Ljungberg och 
Larsson beskriver det ”vettig kvalitetssäkring” av arbetet och processen. 
 
Flödet i processen kan övergripande beskrivas på följande sätt. Beställningen 
kommer in till expeditionen via fax, de förmedlar sedan ut beställningen till respektive 
projektledare. Projektledaren granskar beställningen, uppskattar arbetsomfattningen 
och kontrollerar om det finns resurser för att genomföra arbetet. Därefter skapar 
projektledaren en order i system till verkstaden om att utföra jobbet och skickar ett 
beställningserkännande till kunden. Expeditionen och ekonomiavdelningen får en 
kopia på order som sorteras in i ”att fakturera pärmar”. 
 
I verkstaden börjar man med att bereda arbetet, vilket innebär att ritningar, material 
och annat underlag som krävs för att kunna göra jobbet kopplas till ordern. Därefter 
lämnas arbetet ut till respektive person som ska utföra jobbet. När jobbet är utfört 
skrivs en kontrollrapport där det utförda arbetet beskrivs, likt servicerapporten du får 
när du haft bilen på verkstad. När kontrollrapporten är klar stänger arbetsledaren 
ordern. 
 
Expeditionen går igenom ”att fakturera pärmarna” och stämmer av mot 
uppföljningssystemet och när det är en order som är stängd, tas den ut ur pärmen för 
att kunna faktureras. Alla ordrar som är stängda sammanställs i en excellista, 
”färdiglistan” som sedan skickas till ekonomiavdelningen. Ordern klarmarkeras i 
ekonomisystemet och sorteras i in ”fakturerat pärmarna”. När ekonomiavdelningen 
får ”färdiglistan” tas ordrarna ut ur deras ” att fakturerar pärmar”, fakturaunderlag 
skrivs ut från ekonomisystemet och manuella kontroller kring leverantörskostnader 
görs innan fakturan skrivs. Fakturan skrivs in manuellt i en excellmall, skrivs sedan ut 
och häftas ihop med respektive underlag och skickas till respektive projektledare för 
granskning. När projektledaren granskat fakturan skickas den till kund.  
 
För en mer utförlig och detaljerad beskrivning av de olika arbetsmomenten och 
aktiviteternas input/output se bilaga Order- och faktureringsprocessen där processen 
är illustrerade tillsammans med tillhörande aktivitetsbeskrivningar. 
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Figur 1: Order- och faktureringsprocessen  

 
Förutom informationen kring de direkta arbetsrutinerna i processen kom det även 
fram andra synpunkter och kommentarer kring arbetssätt och förståelse för 
processen. Som Pojasek beskriver kan dessa synpunkter och kommentarer 
tillsammans med beskrivningen av processen vara en utgångspunkt vid 
förbättringsarbete av processen. 
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Vid samtalen framgick det tydligt att hos projektledarna fanns en stor spridning på 
hur de arbetade och hur de såg sin egen roll och delaktighet i processen. 
Kommentarer som att ”Jag ser till att arbetet blir utfört, och sysslar inte med ekonomi” 
är belysande för hur de ser på sin roll i processen. Ingen av de intervjuade 
projektledarna hade någon ekonomisk bakgrund och deras tekniska kunskap 
kommer mer från många års erfarenhet i branschen på golvet inom den praktiska 
verksamheten och yrkesutbildningar, än teoretiska högskolestudier. Det framkom 
också att insikten i hela processen var låg, de hade god förståelse för de delar i 
flödet som de själva var involverade i och vissa av dem hade även god insikt i 
beredningen och själva utförande av arbetet i verkstan. Den administrativa delen och 
faktureringen som sådan var de inte insatta i utan det var något som sköttes och 
hanterades av expeditionen och ekonomiavdelningen och som de inte kände sig 
direkt delaktiga i.  
 
Tidigare fanns det en elektronisk överföring av beställningarna från huvudkunden 
direkt in i företaget system. För ett par månader sedan bytte huvudkunden mycket 
hastigt sitt ordersystem och möjligheten till elektronisk överföring försvann. Istället 
har projektledarna, med hjälp av expeditionen, fått skriva in beställningarna manuellt i 
systemet. Det fanns även en stor frustration över It-stödet inom företaget där det 
nyligen installerade planeringssystem uppfattas kraftigt ha ökat den administrativa 
hanteringen för dem som projektledare. Mycket av missnöjet kring processen fick sitt 
fokus kring det nya planeringssystemet, så det var inte många andra synpunkter 
kring order- och faktureringshanteringen som framkom vid intervjuerna.  
 
Synpunkter som framkom vid samtal med expeditionen var också delvis kring It-
stödet. Att alla ordrar nu kommer via fax eller e-post istället för som tidigare 
elektroniskt in i systemen har inneburit ännu mer kontrollarbete och 
pappershantering. Kring just pappershanteringen framkom det att i princip allt sker 
manuellt. Expeditionen lägger en stor del av tiden på att kontrollera olika saker 
manuellt i olika It-system.  För att få en fullständig bild av en order kunde det behöva 
stämmas av information i så många som tre olika system. Arbetet beskrevs som 
manuellt och tungarbetat. Det framkom också att övriga inblandade i processen inte 
alltid hade förståelse för hur deras agerande tidigare i processen påverkar 
slutresultatet. Vid min observation av beställningshanteringen och färdigskrivningen 
framgick det tydligt hur mycket manuellt pappersarbete som gjordes och mängden 
olika system som användes uppgick till åtta stycken.  
 
Vid samtal med ekonomiavdelningen framkom tydliga indikationer på att de tidigare 
stegen i processen inte alltid förstod helheten. Att ta en genväg tidigt i flödet kunde 
ställa till merarbete i slutändan för ekonomiavdelningen. Genom att t.ex. 
projektledaren endast skriver ett inköp för flera olika ordrar och sedan när 
leverantörsfakturan kommer kontera den på flera olika order. Då har man i tidigt i 
processen tagit en genväg som leder till att ekonomiavdelningen inte får någon 
indikation att de ska vänta in en leverantörsfaktura på ordern innan order kan 
faktureras. Detta leder till att fakturor kan skickas utan att alla kostnader har kommit 
in på ordern. Förutom att skriva fakturor bokar ekonomiavdelningen även in alla taxor 
manuellt i slutet av månaden   
 



Empiri 

 
Chris Nestlén  23(48) 
 

Vid observationen fann jag att mycket gjordes helt manuellt, hela fakturan skrivs 
manuellt, kundens adress, ordernummer, arbetsbeskrivning, datum, timmar och 
kostnader. Så även om informationen finns i ordersystemet så är det inte samman-
kopplat till ekonomisystemet utan vid fakturering öppnas en tom excelmall med 
sidhuvud och sidfot ifyllt, resten skrivs in manuellt. Med fakturan skickas två bilagor, 
en rapportutskrift med en mer detaljerad nedbrytning av kostnaderna, samt en kopia 
på order. Vid mina observationer på ekonomiavdelningen framgick det hur mycket 
manuellt arbete faktureringen var. Stora pappershögar med de olika underlagen och 
ordrarna som skulle paras ihop, både för kundfakturan och för den interna 
fakturakopian samt kopian till bokföringsunderlaget. 
 
Det framkom också att ekonomisystemet inte är ett realtidssystem utan uppdateras 
månadsvis med tidrapportering, reseräkningar och taxor. Av de totalt tio system som 
används i processen fanns olika uppdateringsintervall, månadsvis, veckovis, 
dygnsvis, en gång i timmen och även realtidsuppdatering.  
 
Mätning av processen 
 
När processen väl definierats var det dags för steg två i min undersökning, att mäta 
processens ledtider. Jag utgick från Larsson och Hammarlund resonemang kring 
ledtidens centrala roll för lönsamheten, kortare ledtid och minskad kapitalbindning. 
Även Pojasek, Sörqvist och UMS diskuterar att kortare ledtid ger en effektivare 
process, vilket har en positiv inverkar på minskade kostnader och ökad lönsamhet. 
Mätningen genomfördes på tre underhållsprojekt som slumpmässigt valdes ut, för att 
kunna mäta processens ledtider.  
 

Varje projekt är uppbyggt av ett antal positioner, varje position motsvaras av en 
beställning. Återrapportering mot kund sker per position både vad det gäller 
kontrollrapporter på utfört arbete och fakturering. Antalet positioner i ett projekt 
baseras på mängden arbete som kunden vill ha utfört och hur många beställningar 
de skriver. I Tabell 1 ser vi att projekten UH 1 och UH 3 omfattar ungefär samma 
antal timmar medan positionerna för UH 1 är nästan dubbelt så många som för UH 3. 
Mellan projekten UH 1 och UH 2 skiljer det bara en position men skillnaden i timmar 
är strax under fem tusen. Vissa av positionerna omfattar arbete på flera hundra 
timmar medan andra positioner har en omfattning på bara ett fåtal timmar. 
 
I Tabell 2 illustreras tre positioner av de 108 positionerna som projekt UH 1 består 
av. 
 

Tabell 1: Projektens grunddata 

Projekt-
namn

Positioner Timmar

UH 1 108 1500

UH 2 109 6300

UH 3 53 1700
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Utifrån Sörqvist, Aganovic och Jonsson, UMS diskuss ioner kring identifiering av mätpunkter, 
skulle ett antal mätpunkter definieras. Mätpunktern a som jag identifierade var alla direkta 
värden som representerar olika kritiska punkter i p rocessen och som är relevanta för att 
beräkna ledtiden.  

 
De mätpunkter som definierats är följande 
 

• Första arbetsdagen 
• Sista arbetsdagen 
• Arbetskortet stängdes  
• Ev. leverantörsfaktura registreras 
• Ev. Taxor eller förrådsmateriel registreras 
• Faktureringsdatum 
• Fakturabelopp (exkl moms) 
• Förfallodatum 
• Erhållen betalning från kund. 

 
De tre första mätpunkterna är självbeskrivande, första och sista arbetsdagen är 
datumen då första respektive sista timmen stämplades in på ordern. Datum för när 
arbetskortet stängdes, är datumen när verkstan manuellt i systemet ändrar statusen 
på order till stängd och har inget  att göra med när sista timmen stämplades in på 
ordern.  
 
I det fall något inköp är gjort anges datumen för när leverantörsfakturan ankom, 
skulle det vara flera leverantörsfakturor på samma order anges datum för sen sist 
inkomma fakturan. Om förrådsmateriel eller taxor som elektricitet, truckkörning och 
så vidare använts anges här datumen då dessa registrerats på ordern. Taxorna 
registreras manuellt en gång i månaden av ekonomiavdelningen de läggs in sista 
dagarna i månaden. Därefter kommer faktureringsdatumet, fakturabelopp exklusive 
moms, förfallodatum och datumen för när kunden betalt fakturan.   
 
Genom att ange den första arbetsdagen som dag ett (1) och sedan mäta resterande 
datum i förhållande till den första arbetsdagen räknas ledtiden ut. Nedan i tabellen 
visas uppställningen av datan. För den första positionen var det 70 dagar mellan 
första och sista arbetsdagen. Kostnader för eget uttag av material och taxor 
registrerades dag 63, med utgångspunkt från första arbetsdagen. Fakturan från 
underleverantör ankom till företaget dag 94 och dag 133 skickades fakturan. Kunden 
betalade fakturan dag 168 med andra ord 3 dagar efter förfallodatumen. I detta fallet 
tog det alltså 168 dagar från det att arbetet påbörjades till att kunden betalt fakturan. 
 

Projekt-
namn

Position

UH 1 0001

UH 1 0002

UH 1 0003 Tömning/Spolning av tankar

Benämning

Intäckning och målning

Översyn/Funktionskontroll av VHF

Tabell 2: Illustration av ett projekts positioner 
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Utifrån dessa data räknade jag sedan ut hur stora fördröjningar det var vid fakturering 
respektive vid betalning, se exempel i Tabell 3. Dagen för fakturering ställs i 
förhållande till den sista kostnaden på positionen. För position 0001, så var den sista 
kostnaden en leverantörsfaktura som registrerades dag 94 vilket ska jämföras med 
att fakturan skrevs dag 133, vilket ger en fördröjning på 539 dagar. Gällande 
betalningen så var där en fördröjning på 3 dagar. 
 

Genom att jämföra mätpunkterna förfallodatum och datumen för när kunden 
verkligen betalat får man även fram kundens betalningsmönster. Som Larsson och 
Hammarlund förklarar tidigare kan man genom att analyser kundens 
betalningsmönster se om det behövs vidta åtgärder för att påverkar kassaflödet och 
lönsamheten.  Vi kan se att för position 0002 och 0003 skiljer det ett antal dagar 
mellan förfallodatum och verkligt betalningsdatum. Hedman ger ytterligare en vinkling 
på försenad betalning, där han säger det kan vara symptom på fel och problem som 
inträffar tidigare i processen. 
 
Efter att ha räknat ut fördröjningen i dagar för alla projekt och positioner räknades en 
kostnad (se tabell 4) fram enligt följande formel:  
(fördröjning i dagar) x (fakturabelopp) x (ränta per dag) 

 
Sedan januari i år har huvudkunden lagt till följande text på beställningarna:  
”.. omgående fakturering efter arbetets färdigställande, dock senast en månad efter 
…”  
Även om beställningarna i denna undersökning är äldre kan man antaga att kundens 
kravbild varit den samma även om den tidigare inte var klart uttalad. 

 
 
 

Projekt-
namn

Position Arbets-
dagar

Eget uttag 
mtrl/taxor

Leverantör 
datum

Faktura-
datum

Förfallo-
datum

Betalnings-
datum

UH 1 0001 70 63 94 133 165 168

UH 1 0002 25 0 0 55 91 128

UH 1 0003 14 0 0 47 83 120

Tabell 3: Uppställning av data för mätpunkter 

Projekt-
namn

Position Fördröjd 
faktureing 

dgr

RTA Fördröjd 
betalning 

dgr

RTA 

UH 1 0001 39 552,12 3 42,47

UH 1 0002 30 27,62 37 34,06

UH 1 0003 33 71,45 37 80,11

Tabell 4 : Uppställning av data för kapitalkostnads beräkning 
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Analys 
 
Analys av processen 
 
Jag får börja min analys med att säga att det är svårt att veta hur effektiv order- och 
faktureringsprocessen egentligen är. Jag har valt att exkluderar angränsande 
processer så som inköp, förrådshantering, dokumenthantering och övriga funktioner 
som påverkar processens effektivitet. Jag har inte heller utgått ifrån de övriga 
processer som finns definierade inom företaget och försökt koppla min processbild till 
redan befintliga stödprocesser. Med detta i bakhuvudet har jag ändå tagit fram en 
processbild som beskriver en väl definierad och avgränsad process, order- och 
faktureringsprocessen, med flödet från att beställningen kommer från kund till dess 
att företaget erhållit betalning. Även om det inte är en fullständig bild av företagets 
hela verkligheten så är det en del och därför anser jag att det går att mäta och dra 
slutsatser kring denna specifika process. 
 
Det är förvånande att ett sånt stort företag inte har definierat alla sina stöd- och 
ledningsprocesser utan endast huvudprocesserna. Som Ljungberg och Larsson sagt 
tidigare kan inte en fullständig bild och förståelse för hur information och produkter 
rör sig inom företaget fås om det inte är klargjort hur de olika processerna samverkar 
och påverkar varandra. Som kan konstateras utifrån intervjuerna har informationen i 
order- och faktureringsprocessen svårt att nå ut i hela processen vilket leder till 
problem med långa ledtider och suboptimeringar som följd. 
 
När jag började granska och analysera processen var det som slog mig först, allt 
manuellt arbete och alla egenkontrollpunkter som görs längs vägen.  Utifrån den 
tidigare definierade termen icke-värdeskapande arbete började jag att granska 
processen för att se om jag kunde hitta något arbete som inte var värdeskapande.  
För att få ett systematiskt tillvägagångssätt och därmed säkerställa repeterbarhet och 
gick jag metodisk igenom varje aktivitet i processen, och ställde mig frågan Skapas 
ett värde för kunden som kunden är villig att betala för. Var svaret nej så klassade jag 
det som icke-värdeskapande tid. 
 
Att i dagsläget behöva skriva in alla beställningar manuellt får ses som icke-
värdeskapande tid, särskilt då de tidigare hanterades (och förhoppningsvis kommer 
att hanteras) via elektronisk överföring. Det nya planeringssystemet uppfattas också 
innebära mer administrativt icke-värdeskapande arbete fast det är alltid svårt att 
analysera och få en rättvis bild av detta då systemet är nytt och användarna 
fortfarande är i stadiet att lära sig hantera applikationen.  
 
Gällande kontrollen av alla ordrar för att sedan kunna skapa en ”färdiglista” på de 
ordrar som är klart att fakturera så är det mycket manuellt och tidsödande arbete. 
Detta arbete skapar inget mervärde i processen och får också ses som icke-
värdeskapande tid. När det väl är dags för att skriva fakturan är det återigen manuellt 
arbete både från att skriva ut alla underlaget, men framförallt att behöva skriva in alla 
uppgifterna manuellt igen. Fakturorna skrivs in helt manuellt i ett excelmall, det är 
tidskrävande samt att risken för fel ökar i och med det manuella arbetet. Räknar man 
sedan att det uppskattningsvis tar cirka fem minuter per faktura att kontroller och 
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skriva in all information samt kontera, givet att det skickas cirka 4.000 fakturor per år 
ger att det läggs cirka en fjärdedel av en heltidstjänst på icke-värdeskapande arbete. 
 
Förutom processens rutinuppgifter finns det även icke-värdeskapande tid som går åt 
till att kontrollera en extra gång. Kontrollera att all information har kommit in i de olika 
systemen, ringa ett extra telefonsamtal för att säkerställa att allt är klart. Dessa 
kvalitetskontroller sker på flera olika ställen inom processen, det görs inte på alla 
ordrar utan endast där tveksamhet uppstår. Projektledaren som kontrollerar en extra 
gång om arbetet är utfört, expeditionen som kontrollerar om alla uppgifterna är med 
på ordern, ekonomiavdelningen som kontrollerar en extra gång gällande 
reseräkningar och förrådsmaterial. Det hade det behövts göras en uppskattning av 
hur mycket tid som läggs på de extra kontrollerna samt hur mycket oklarheter och fel 
som upptäcks för att se om kontrollerna lönar sig, givetvis hade det optimala varit att 
inga kontroller hade behövt göras.  
 
Det återfinns även icke-värdeskapande tid i det att de tidigare leden i processen tar 
en genväg i rutinerna som i slutändan leder till merarbete i de senare leden i 
processen, t.ex. felaktig hantering av inköp eller timmar som sätts på fel order och 
behöver justeras i efterhand. Detta verkar till stor del bero på att personerna inte har 
full förståelse för alla stegen i processen och i många fall inte är medvetna om att 
deras handlande innebär merarbete senare i processen. Det märks tydligt att det är 
en tvärfunktionell process som går genom flera avdelningar och olika yrkeskategorier 
där alla har uppfattningen att deras egna behov är i fokus. Projektledarna och 
teknikerna fokuserar på själva arbetet, genomförbarheten, tider och framfarten i 
projekten. Expeditionen och ekonomiavdelningen fokuserar på de administrativa, att 
all kundinformation finns och överenskommelser kring fakturering, timmar och 
kostnader kommer in när det ska och på rätt order. Båda delarna är självklart viktiga, 
men det måste finnas en balans åt båda hållen, med en förståelse för den andres 
arbetsuppgifter och vad som kan göras för att underlätta för varandra. Jag upplever 
att denna förståelse för varandra inte finns. 
 
Det är både ineffektivt och tidsödande att samma information matas in manuellt i de 
olika systemen. I och med att olika personer inom organisationen matar in samma 
uppgifter händer det att en ändring av t.ex. kundreferens bara rättas upp i ett av 
systemet, vilket leder till inkonsekvent data. 
 
Som både Holmblad Brunsson och Maskell och Kennedy talat om tidigare är det 
viktigt med anpassad och lättillgänglig information. En process som involverar upp till 
tio olika system, med olika uppdateringsintervall, har svårt att vara effektiv. De olika 
uppdateringsintervallerna för systemen gör att rapporter för bland annat ekonomi- 
och projektuppföljning som tas ut visar olika uppgifter för samma projekt, beroende 
på vilket system den tas ifrån. Det gör att det krävs en mycket god förståelse för 
systemen och dess respektive uppdateringsintervall för att veta vilken ”sanning” 
respektive rapport och system visar. 
 
Trots alla system är informationen ändå begränsad, projektledarna i sin roll som 
ekonomiskt ansvariga för projektens ekonomi har faktiskt inte möjligheten att se 
ekonomin fullt ut då de inte har behörighet till ekonomisystemet. Expeditionen har 
behörighet till vissa rapporter i ekonomisystemet. Så trots att projektledarna har det  
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ekonomiska ansvaret så har de ingen behörighet att kunna ta ut ekonomiska 
underlag. Den ekonomiska informationen är därför svårttillgänglig för projektledarna 
och dessutom skapad av ekonomer för ekonomer, trots att mottagaren i många fall är 
tekniker. Kunden som tar emot fakturan är i de flesta fall också tekniker, så en rimlig 
tolkning skulle vara att om projektledarna internt har svårt att ta till sig den 
ekonomiska informationen skulle detsamma kunna gälla för kunden. Detta innebär 
att processen inte skapar det mervärdet kunden önskar, varken internt eller externt. 
 
Som definierats tidigare bygger en process på att skapa ett värde för kunden, intern 
som extern, men hur skapas och mäts detta om inga krav har definierats? Både 
aktiviteternas och processen mål är otydliga, där förväntningar och krav inte är 
klargjort för varje del i processen. Ser man internt på processen där kraven på varje 
leverans inte är tydligt definierade så vet leverantören inte vad som ska levereras 
och mottagaren vet inte vad den kan förvänta sig. Därför sker det också ofullständiga 
leveranser, som mottagaren dessutom accepterar. Genom att mottagare sedan gör 
sina extra kontroller och ringer och fixar och trixar löser det sig till slut, men det är 
inte så en effektiv process ser ut.  
 
Den externa kundens krav på processen, är att fakturan ska komma senast en 
månad efter slutfört arbete. De interna kraven för respektive aktivitet får anges så att 
ledtiden i processen som helhet motsvarar kundens krav. Medvetenhet om kundens 
krav finns bara i de sista delarna av processen. När denna medvetenheten inte finns 
inom hela processen vet man inte heller mot vilket håll och mål man ska sträva mot. 
Kopplat till Kennedy och Brewer krävs det också tydliga målbilder samt högt ställda 
krav för att kunna konkurrera och nå ”world-class”. 
 
Genom att tydliggöra varje aktivitets krav, baserat utifrån den externa kundens krav, 
hade varje leverans tydligt kunnat definieras och kravställas. Varje aktivitet hade 
vetat vilket input som krävdes och skulle uppfyllas, uppfylldes inte kraven så fick 
leverantören korrigera och säkerställa att all information fanns med och var korrekt, 
inte mottagaren. Detta hade resulterat i att all den tid som idag läggs på extra 
kontroller inte längre hade varit nödvändig för fullständiga leveranser var 
säkerställda, processen hade kvalitetssäkrats. 
 
Analys av ledtidsmätningen 
 
När datainsamlingen, för att mäta ledtiden, inleddes visade det sig att en av de 
definierade mätpunkterna inte fanns, datumen för när arbetskortet stängds, sparades 
inte i någon databas.  Detta gjorde att jag fortfarande kunde mäta processen men att 
analysen inte kunde bli lika detaljerad som tänkt. Data för de olika mätpunkterna 
inhämtades från tre olika system och sammanställdes och ledtiderna beräknades för 
att leda fram till fördröjningar och räntekostnader. (se bilaga Projektdata för mer 
detaljerad data) 
 
Undersökningen visar att företaget har en rejäl fördröjning av faktureringen (se tabell 
5). I medianen totalt för alla de undersökta projekten, var det 41 dagar mellan 
datumen för den sista bokade kostnaden på ordern (timmar, material eller 
leverantörsfaktura) och fakturering. I och med att datumen för när arbetskortet 
stängdes i produktion inte fanns tillgängligt går det inte att analyser hur stor del av 
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fördröjningen som beror på respektive aktivitet i processen. Fakturerat belopp 
exklusive moms, multiplicerat med fördröjningen, räknat med en årsränta på 5% ger 
den förlorade ränteinkomsten. 
 

Som syns i Tabell 5 ovan finns det en stor spridning, från den grövsta försening på 
294 dagar till noll dagars fördröjning där ekonomiavdelningen legat och bevakat en 
leverantörsfaktura och så fort den kommit in skickat fakturan. Den totala 
kapitalkostnaden för de tre projekten blir cirka 32.600 kronor 
 
Kundens krav på processen är att fakturan ska komma snarast efter att arbetet 
avslutat, men som senast månad efter att arbetet avslutats. Detta kan ställas mot att 
Larsson och Hammarlund vid sina undersökningar fann en genomsnittlig fördröjning 
på 7 dagar. Det framgår inte inom vilken typ av verksamhet undersökningen 
genomfördes och inte heller hur stora avvikelser de fanns men som ett riktvärde kan 
det användas. Ett rimligt antagande kan ändå vara att intervallen för faktureringen 
borde ligga inom intervallen sju till tretio dagar. Detta kan ställas mot företagets 
medel som ligger på femtioen dagar. 
 
Ekonomisystemet uppdateras endast en gång per månad, sista veckan i månaden. 
Så om arbetet slutar den första veckan i månaden så måste man ändå vänta till den 
sista veckan då systemet uppdaterats innan man kan få ut ett fakturaunderlag och 
skriva fakturan. På ca 16 % av alla positionerna kom där in kostnader för taxor och 
underleverantörer efter att arbetet var avslutat, så det finns en fördröjning även när 
man ser på förhållandet arbetstid mot när sista kostnaden bokfördes på positionen. 
 
Vid genomgång av projekten fanns jag också att det bokades både timmar och 
kostnader på fel arbetsorder som var tvungna att rättas. I vissa fall kom det även in 
kostnader, så kallade efterkostnader, på order efter att fakturan var skickad. Dessa 
kvalitetsbrister innebar att ca 11% av alla positionerna behöver det göras någon form 
av justering eller rättning (se tabell 6). Jag har inte haft möjlighet att räkna ut vad 
dessa kvalitetsbrister kostar utan kan bara konstatera att det finns en dold kostnad 
och en förbättringspotential. De är den här typen av företeelse i processen som 
måste identifieras och mätas för att sedan kunna förbättras, precis som både Maskell 
och Kennedy och Holmblad Brunsson diskuterat tidigare.  
 
 
 
 

Min Medel Median Max RTA

UH 1 0 dagar 45 dagar 32 dagar 294 dagar 5 582 kr

UH 2 1 dagar 56 dagar 44 dagar 156 dagar 21 885 kr

UH 3 7 dagar 51 dagar 46 dagar 133 dagar 5 135 kr

TOTALEN 0 dagar 51 dagar 41 dagar 294 dagar 32 602 kr

Fördröjd fakturering

Tabell 5: Fördröjning av faktureringen 
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Nu har företaget inte bara en fördröjning i att skicka fakturan, utan det finns även en 
fördröjning i betalningen från kund (se tabell 7). 
 

Intressant att se att det är fakturor som betalts från kunden 5 dagar innan 
förfallodatumen detta är, enligt ekonomiavdelningen, absolut ingen vanlighet utan ett 
mycket ovanligt särfall. Genom att exkludera detta särfall, att kunden betalar i förtid, 
hade räntan förändrats till 11.301 kronor istället för som nu 10.996 kronor. Någon 
påverkan på medel eller median, när de redovisas som heltal, skedde inte. 
 
Gällande den fördröjda betalningen utmärkte sig UH 1 med att den givna kredittiden 
och kundens egentliga kredittid skiljer sig åt markant, de andra två projekten ligger 
mer i linje med varandra. Att räntekostnaden för UH 2 blir förhållandevis stor beror på 
att dess fakturor var på mycket större belopp än för de andra två projekten. 
Kostnaden för denna fördröjda betalning blir för de tre projekten ihop strax över tio 
tusen. 
 
Den viktigaste aspekten med mätningen av ledtiden är som Holmblad Brunsson sagt 
att ge en bild av verkligheten illustrerad med siffror. Men dessa mätningar ska även 
kunna vara ett underlag för ledningen att inleda ett förbättringsarbete. En mätning av 
läget i dag är gjort som sedan kan jämföras över tid och se hur ledtiden förändras. 
 
Förutom kostnader på grund av otydliga och ineffektiv arbetsrutiner och icke-
värdeskapande arbete finns det även kontroller och hantering av fel i processen som 
tar tid och kostar pengar. Både Lindvall och Willoch pekar på att det inom 
stödprocesserna finns en stor förbättringspotential som bara väntar på att bli 
upptäckt.  
 

Projekt-
nam n

Felaktigheter som  
krävt rättning

UH 1 10,6%

UH 2 11,0%

UH 3 11,3%

Tabell 6: Antal positioner i % som krävt rättning 

Min Medel Median Max RTA

UH 1 2 dagar 42 dagar 37 dagar 72 dagar 5 630 kr

UH 2 -5 dagar 11 dagar 3 dagar 31 dagar 4 582 kr

UH 3 1 dagar 1 dagar 1 dagar 6 dagar 169 kr

TOTALEN -5 dagar 20 dagar 4 dagar 72 dagar 10 381 kr

Fördröjd betalning

Tabell 7: Fördröjd betalning från kund 
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Förbättringar 
 
Utifrån det som framkommit vid min undersökning av order- och fakturerings-
processen kommer jag att ge förslag på förbättringsmöjligheter. Dessa förbättringar 
måste först utredas för att se hur de ligger i linje med företaget övriga processer. 
Därefter måste de också kopplas till företagets och avdelningens strategi och 
framtidsplaner, vilket jag inte har tillgång och insikt i.  
 
Som jag funnit utförs det en hel del icke-värdeskapande arbete i processen, så min 
utgångspunkt för förbättring var att se hur denna tid skulle kunna minskas. Baserat 
på Lindvalls tankar kring standardiserade arbetsuppgifter, försökte jag att analysera 
vilka arbetsmoment som skulle kunna automatiseras. Det rent standardiserade 
arbetsuppgifterna ska inte göras manuellt utan ska hanteras av it-systemen. Genom 
att de blir datoriserade elimineras de mänskliga felen och stora tidsbesparingar görs.  
 
Standardiserade arbetsuppgifterna som borde automatiseras  

• Hantera ordern elektroniskt från kund in i systemet. 
• Skapa färdiglistan till ekonomi 
• Överföra orderinformationen till ekonomisystemet 
• Skapa/Skriva ut faktura inklusive underlag 
• Kontrollera betalning från kund 
• Skicka dröjsmålsfakturor 
• Uppdatering av systemen dagligen/veckovis 

 
Hade dessa uppgifter blivit mer eller mindre automatiserade hade personalen kunnat 
ägna sin tid att driva ytterligare förbättringar och understödja det värdeskapande 
arbetet mer. De hade genom analyser kunnat skapa sig en bättre förståelse för 
kunderna, och respektive kunds behov. Analyser som skulle kunna göras är olika 
kundanalyser, hur mycket faktureras för respektive kund, egentlig kredittid, upplevd 
kundtillfredsställelse, för vilken ökad service är kunden beredd att betala och så 
vidare. Genom att, som Hedman beskrivit, analysera kundfodringarna och identifiera 
alla fel som upptäckts och rättats vid fakturering, skapa ett proaktivt arbete för att 
analysera och förebygga att dessa fel upprepas igen. 
 
Hade arbetsuppgifterna standardiserats med hjälp av datarutiner samt genom att 
tydliggöra varje persons roll och ansvar är detta en tänkbar omritning av hur 
processen skulle kunna se ut (se figur 2) 



Analys 

 
Chris Nestlén  32(48) 
 

 
 

Figur 2: Förslag på framtidens order- och faktureri ngsprocess 

 
De aktiviteter som helt automatiserats har markerats med turkosfärg och texten 
datarutin. Där jag tänkt mig att beställningar från huvudkunderna hanteras 
elektroniskt via en EDI lösning som tidigare. Vidare kan man se möjligheten till en 
web-baserad beställningsmodul för de civila kunderna, men funktion och besparingar 
för detta måste ställas mot införande och underhållskostnader.  
 
Vidare har kontrollen om all information finns med, lagts precis i början av processen. 
Genom att göra en kontroll i början och sedan säkerställa att all informationen finns 
med pekas en ansvarig ut för att säkerställa informationen och genom det skapas en 
tydlighet. Finns all information med från början och genom hela processen behöver 
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inga extra kontroller och letande efter information ske på flera ställen längre fram i 
processen. 
 
Genom att en datarutin kontrollerar vilka arbeten som är avslutade och färdiga att 
fakturera hade mycket tid kunnat sparas, denna lista skulle sedan bara kunnat 
skickas elektroniskt till ekonomiavdelningen. I den perfekta världen skulle sedan alla 
underlag och fakturor skapas automatiskt och skrivas ut, hophäftade och klara.  Fast 
innan fakturan skrevs ut så skickades det en elektronisk förhandskopia till 
projektledaren för granskning. Idag skrivs fakturan skarp och granskas sedan av 
projektledaren. Skulle det då upptäckas felaktigheter måste fakturan internkrediteras. 
Genom att låta projektledaren granska ett fakturaunderlag elektroniskt innan den 
skarpa fakturan skrivs hade eventuellt upptäckta felaktigheter lett till att korrigeringar 
gjorts innan den skarpa fakturan skrevs och behovet av extraarbetet med 
internkrediteringar uteslutits. Om kunden inte betalar i tid kommer det en 
förhandskopia på en räntefaktura där projektledare tillsammans med 
ekonomiavdelningen tar ställning till om den ska skickas eller inte. 
 
I denna omritade process, är den i detta arbete identifierade icke-värdeskapande 
tiden kraftigt reducerad. Det blir en kortare ledtid och mer effektiv process med mer 
tydliggjorda krav, det är också en mer resurssnål process. Genom den mer effektiva 
processen och kortade ledtiden får kunden sin faktura snabbare, vilket uppfyller 
kundens krav på processen.  
 
Som sagts tidigare i arbetet av bland annat Angelöw, Ahrenfelt och Ljunberg och 
Larsson, så är ett förändringsarbete inget som sker över en natt. Utan det tar tid och 
kraft och ställer krav både på ledningen och de anställda för att det i slutändan ska bli 
de önskade resultaten. 
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Slutsats 
 
Efter att ha kartlagt, mätt och analysera order- och faktureringsprocessen har jag 
dragit följande slutsatser. 
 
Företaget har inte en fullständig bild av sina processer. För att kunna förstå sina 
svagheter och styrkor behöver förtaget lägga ett pussel som beskriver alla processer, 
inklusive stödprocesserna. När hela företaget processbild är klar kan man verkligen 
se hur alla processerna hänger samman och enklare hitta flaskhalsar för att sedan 
utveckla hela företagets processer.  
 
Systemstödet är otillräckligt, en större mängd av arbetsuppgifterna i order- och 
faktureringsprocessen borde vara automatiserade och datoriserade.  Det hade sparat 
både tid och ökat kvalitén. Samt att minska antalet system, det ska inte behövas vara 
involverat tio system från en beställning till faktura. Företaget behöver också se över 
sina uppdateringsintervaller, att ha system som uppdateras en gång i månaden 
hänger inte ihop med ett modernt  konkurrentutsatta företag. 
 
Informationsflödet behöver förbättras, det behöver skapas vägar för informationen att 
ta sig över funktionsgränserna och flöda fritt i processen. Det behöver också skapa 
en förståelse för alla som är involverade och delaktiga i processen för vad deras del 
är i helheten och hur deras arbetsinsats påverkar slutresultatet. 
 
Med de fördröjningar jag hittat både vid fakturering och gällande betalning från kund, 
tillsammans med övriga kvalitetsbrister jag funnits visar på att det finns besparingar 
att göra. Det finns därför ekonomiska skäl att gå vidare i undersökningen och initiera 
ett omfattande förbättringsarbete 
 
Utifrån detta är min syn att företaget hade behövt genomföra ett större 
förbättringsarbete som på djupet analyserar alla processer och dess kopplingar 
inklusive systemstödet. I den perfekta världen skulle detta leda till en större 
förändring där man istället för att lappa och laga en liten grusväg, börjar om och 
bygger en ny väg – en autobahn! 
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Bilagor 
 
 
Intervjuunderlag 
 
 
 
 
 
Vilken är din roll i faktureringsprocessen? 
Vilket är ditt ansvar i processen? 
Vad är kundens krav och målbild? 
 
Beskriv flödet från order till fakturering - 
-både det flödet som du själv är inblandad i och det totala. 
 
Beskriv dina arbetsmoment steg för steg. 
 
Tankar till vad som fungerar bra/mindre bra kring dina arbetsmoment 
Tankar till vad som fungerar bra/mindre bra i den övriga processen 
 
 
 
 

Ordermottagning Utförande av 
arbete 

Fakturering 
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Order- och faktureringsprocessen 
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Mottagande av order  
 
Aktivitetsansvarig:  

Expeditionen  
 
 
Input  

Beställning från kund 
 
 
Aktivitetsbeskrivning  

 
Ta emot beställning via fax eller e-post. 
Tillse att projektledaren har ordernummer, annars ta ut nytt ordernummer 
Förmedla ut beställningen inklusive eventuellt ordernummer till respektive 
projektledare. 
 
 

Output  

Beställningen ges till respektive projektledare 

Deltagare  

 

Berörda  

Projektledare 
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Hantera beställning 
 
Aktivitetsansvarig:  

Projektledaren 
 
 
Input  

Beställningen från Expeditionen 
 
 
Aktivitetsbeskrivning  

 
Läser igenom beställningen för att granska arbetsomfattningen och villkor. 
Har beställningen föregåtts av offert kontrolleras att offert och beställning 
överensstämmer. 
Säkerställ att det finns resurser för att genomföra beställningen inom önskad 
leveranstiden. 
Kan leveranstid inte innehållas kontakta kund för justering av leveranstid eller avslå 
beställning. 
 
Skriv in beställning och skapa en arbetsbeskrivning i ordersystemet,  ange start- och 
slutdatum, utförande resurs samt budgeterat antal timmar. Skriv ut ordern till 
expeditionen, ekonomiavdelningen samt egen kopia. 
 
Aktivera ordern i planeringssystemet. 
 
Beställningserkänn mot kund och lämna beställningen till expeditionen för arkivering. 
 
Vid större materielbehov utöver lagerfört materiel eller inköp av tjänst lämnas 
underlag till inköp för beställning. 
 
 
 
Output  

Aktiverad order för beredning 

Deltagare  

Projektledaren 

Berörda  

Expeditionen 
Försäljare 
Inköp 
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Beredning/Arbetsutförande 
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Kontrollera om arbete avslutat 
 
Aktivitetsansvarig:  

Expeditionen 
 
 
Input  

Ordrarna i faktureringpärmarna 
 
 
Aktivitetsbeskrivning  

 
Varje order kontrolleras individuellt och manuellt om arbetskortet är stängt och 
därmed klart för fakturering. Är statusen på kortet K(Klart) eller S(stängt) är 
verkstaden klar med arbetet. 
 
Om beräknad leveransdatum har passerat och arbetskortet inte är stängt kontaktas 
respektive arbetsledare för vidare efterforskning om varför arbetskortet inte är stängt.  
 
Varje order kontrolleras individuellt så att all information för fakturering finns med. 
Kontrolleras att fullständiga uppgifter om kund, referent och beställningsnummer 
finns med, är det en ny kund kontrollera att även VAT-nr finns med.  
Stäm av mot beställningserkännande om några speciella överenskommelse kring 
pris, taxor eller fakturering är gjorda. 
 
Om information saknas kontaktas projektledaren eller försäljaren beroende på vilka 
uppgifter som saknas och om order föregåtts av en offert. 
 

Output  

Av arbetsledaren stängda ordrar  

Deltagare  

Arbetsledaren 
Försäljaren 
Projektledaren 
Berörda  

Projektledaren 
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Färdigskrivning till ekonomiavdelningen 
 
Aktivitetsansvarig:  

Expeditionen 
 
 
Input 

Stängda ordrar med fullständig information 
 
 
Aktivitetsbeskrivning 

 
Alla ordrarna skrivs in i Excel, enligt kolumnerna nedan. 
 
Ordernummer Position Antal 

timmar 
Leveransmånad Kommentarer: 

 
Eventuella avvikelser eller om det är fastpris skrivs detta under Kommentarer 
 
När alla ordrar är ifyllda sorteras listan den på ordernummer – delordernummer och 
skickas sedan  
till ekonomiavdelningen. 
 
Alla ordrarar stängs sedan i systemet genom att sätta ett slutdatum på ordern. 
 
För ordernummer med delordernummer stängs endast delordernummret, D-nr vyn,  
När alla delordernummrena är stängda stängs hela ordernummret. 
För ordernummer utan delordernummer stängs ordernummret i O-nr vyn.  
 
 Ordrarna sorteras sedan in i fakturerat pärmarna. 
 
Output 
Färdiglista och stängda ordrar 

Deltagare 

 

Berörda 

Ekonomiavdelningen 
Projektledarna 

 



Bilagor 

 
Chris Nestlén  44(48) 
 

Fakturera 
 
Aktivitetsansvarig:  

Ekonomiavdelningen 
 
 
Input  

Färdigskrivningslista  
 
 
Aktivitetsbeskrivning  

 
Färdiglistan skrivs ut. 
Respektive order tas ut ur ”att fakturera” pärmarna.  
Underlag från ekonomisystemet skrivs ut per order, manuellt. 
Har ordern delordernummer används rapporten 1 
Har ordern inte delordernummer används rapporten 2. 
Underlaget stäms av mot timmarna angivna på färdiglistan,  
Varje order kontrolleras i materialsystemet för att se om det är gjort 
Materialinköp och om leverantörsfakturan kommit. 
Saknas leverantörsfakturan läggs order undan i väntan på leverantörsfakturan. 
Har leverantörsfakturan bokförts efter systemuppdateringen, räknas påläggen ut 
manuellt och skrivs förhand på fakturaunderlaget. 
När materialet är kontrollerat öppnas fakturamallen i excel och alla faktura 
uppgifterna skrivs in. 
 
En vy öppnas för att kontera fakturan och fakturan skrivs ut i tre exemplar. 
 
Orginalfakturan häftas ihop med underlaget och ska gå till kund  
Internkopian arkiveras 
Den sista kopia sätts in ”fakturerat pärm” tillsammans med underlag. 
 
Output  

Faktura skickad för granskning 

Deltagare  

 

Berörda  

Projektledarna 
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Granska faktura 
 
Aktivitetsansvarig:  

Projektledaren 
 
 
Input  

Utskriven faktura 
 
 
Aktivitetsbeskrivning  

 
Fakturorna kommer med internposten och fakturan granskas. 
Efter gransknings signeras fakturan av projektledaren och läggs in till expeditionen. 
Expeditionen skickar fakturan vidare med post till kunden. 
 
 
Är det felaktigheter utreds ordern och fakturan skickas tillbaka till 
ekonomiavdelningen. 
 
Expeditionen meddelas så att ordern flyttas tillbaka till ” att fakturera pärmen” 
 
Ekonomiavdelningen öppnar upp ordernumret,  
Skapar en internkredit 
Flyttar tillbaka order till ”att fakturera pärmarna” 

Output  

Signerad faktura skickad till kund 

Deltagare  

 

Berörda  
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Projektdata  
 
UH 1 
 

Projekt-
namn

Position Fördröjd 
faktureing 

dgr

RTA Fördröjd 
betalning 

dgr

RTA 

UH 1 0001 39 552,12 3 42,47

UH 1 0002 30 27,62 37 34,06

UH 1 0003 33 71,45 37 80,11

UH 1 0004 140 49,11 4 1,40

UH 1 0006 1 0,75 4 3,01

UH 1 0007 36 117,86 37 121,13

UH 1 0008 25 31,26 72 90,03

UH 1 0009 24 30,01 37 46,27

UH 1 0010 25 16,67 37 24,67

UH 1 0011 20 12,16 72 43,79

UH 1 0012 25 16,71 37 24,73

UH 1 0013 294 113,93 50 19,38

UH 1 0015 26 11,51 37 16,37

UH 1 0016 52 36,59 37 26,04

UH 1 0017 37 26,34 72 51,25

UH 1 0018 26 14,30 72 39,59

UH 1 0019 26 173,26 17 113,28

UH 1 0020 32 17,70 37 20,46

UH 1 0021 29 22,62 37 28,87

UH 1 0022 48 26,82 72 40,23

UH 1 0023 120 58,13 4 1,94

UH 1 0024 17 76,09 72 322,27

UH 1 0025 56 47,84 3 2,56

UH 1 0026 49 25,96 3 1,59

UH 1 0027 90 43,77 4 1,95

UH 1 0028 39 31,53 3 2,43

UH 1 0029 73 28,14 72 27,75

UH 1 0030 73 38,30 72 37,78

UH 1 0031 3 5,39 72 129,42

UH 1 0032 113 109,48 4 3,88

UH 1 0033 45 109,12 37 89,72

UH 1 0034 73 17,68 72 17,44

UH 1 0035 34 5,02 72 10,63

UH 1 0036 26 8,22 72 22,76

UH 1 0037 55 90,19 3 4,92

UH 1 0038 33 12,74 72 27,79

UH 1 0039 73 4,69 72 4,62

UH 1 0040 33 18,39 37 20,62

UH 1 0041 49 194,72 3 11,92

UH 1 0042 26 14,70 72 40,70

UH 1 0043 47 48,11 2 2,05

UH 1 0043 99 173,17 4 7,00

UH 1 0044 25 20,13 37 29,79

UH 1 0045 20 79,97 20 79,97

UH 1 0046 53 30,34 24 13,74

UH 1 0047 31 14,14 72 32,85

UH 1 0048 32 12,93 72 29,10

UH 1 0049 51 58,25 37 42,26

UH 1 0050 67 12,43 24 4,45

UH 1 0051 33 28,40 37 31,85

UH 1 0052 30 118,40 37 146,02

UH 1 0053 39 15,63 72 28,86

UH 1 0054 38 13,46 72 25,49

UH 1 0055 31 46,66 37 55,69

UH 1 0056 27 119,39 72 318,37

UH 1 0057 32 17,06 72 38,38

UH 1 0060 24 14,51 56 33,86

UH 1 0061 24 3,36 56 7,84

UH 1 0062 26 18,05 56 38,88

UH 1 0065 98 11,07 24 2,71

UH 1 0066 32 8,27 37 9,57

UH 1 0067 8 8,23 8 8,23

UH 1 0068 24 42,12 37 64,94

UH 1 0069 162 46,82 4 1,16

UH 1 0070 0 0,00 37 194,98

UH 1 0073 31 3,30 37 3,94

UH 1 0074 31 2,13 37 2,54

UH 1 0075 31 5,80 37 6,93

UH 1 0077 34 15,31 56 25,22
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UH 2 
 

 

Projekt-
namn

Position Fördröjd 
faktureing 

dgr

RTA Fördröjd 
betalning 

dgr

RTA 

UH 2 0001 32 359,33 31 348,10
UH 2 0002 31 386,98 31 386,98
UH 2 0003 122 1233,17 -5 -50,54
UH 2 0004 7 93,02 1 13,29
UH 2 0004 149 508,59 1 3,41
UH 2 0005 22 26,63 31 37,52
UH 2 0006 54 56,54 3 3,14
UH 2 0007 121 481,16 4 15,91
UH 2 0009 24 642,24 31 829,56
UH 2 0010 46 110,17 3 7,18
UH 2 0011 67 13,08 1 0,20
UH 2 0012 125 268,89 1 2,15
UH 2 0013 57 737,91 3 38,84
UH 2 0014 136 229,15 1 1,68
UH 2 0015 109 758,03 1 6,95
UH 2 0016 106 1259,08 -5 -59,39
UH 2 0017 47 111,52 3 7,12
UH 2 0018 89 73,64 3 2,48
UH 2 0019 43 95,19 31 68,62
UH 2 0020 3 34,75 1 11,58
UH 2 0020 50 125,94 31 78,08
UH 2 0021 67 443,07 31 205,00
UH 2 0022 32 37,86 31 36,68
UH 2 0023 31 71,46 31 71,46
UH 2 0024 48 65,66 3 4,10
UH 2 0025 32 16,04 3 1,50
UH 2 0026 54 53,47 3 2,97
UH 2 0027 43 68,67 3 4,79
UH 2 0028 156 325,92 1 2,09
UH 2 0029 71 198,48 31 86,66
UH 2 0030 35 32,72 31 28,98
UH 2 0031 120 1034,93 4 34,50
UH 2 0032 57 66,72 31 36,29
UH 2 0033 57 79,66 31 43,32
UH 2 0034 43 60,81 3 4,24
UH 2 0035 1 20,23 1 20,23
UH 2 0035 15 148,72 3 29,74
UH 2 0036 2 42,55 1 21,28
UH 2 0036 6 97,40 7 113,64
UH 2 0037 54 145,77 3 8,10
UH 2 0038 46 477,90 3 31,17
UH 2 0039 54 114,10 3 6,34
UH 2 0040 28 6,62 1 0,24
UH 2 0041 46 13,02 3 0,85
UH 2 0042 35 81,75 31 72,41
UH 2 0043 98 98,01 1 1,00
UH 2 0044 43 30,58 3 2,13
UH 2 0045 41 6,74 3 0,49
UH 2 0046 46 10,30 3 0,67
UH 2 0047 42 20,34 3 1,45
UH 2 0048 31 25,72 31 25,72
UH 2 0049 14 244,43 1 17,46
UH 2 0049 11 172,72 31 486,76
UH 2 0050 49 168,45 3 10,31
UH 2 0051 36 215,08 31 185,21
UH 2 0052 28 186,73 3 20,01
UH 2 0053 104 752,31 1 7,23
UH 2 0054 28 270,19 3 28,95
UH 2 0055 143 493,53 -5 -17,26
UH 2 0056 34 44,77 31 40,82
UH 2 0057 59 768,68 1 13,03
UH 2 0058 114 752,76 1 6,60
UH 2 0059 22 5,11 31 7,20
UH 2 0060 23 17,55 31 23,66
UH 2 0061 122 206,50 1 1,69
UH 2 0062 35 57,65 31 51,06
UH 2 0063 58 43,43 3 2,25
UH 2 0064 57 52,32 31 28,45
UH 2 0065 7 68,25 31 302,27
UH 2 0066 100 1008,56 1 10,09
UH 2 0067 41 91,08 31 68,87
UH 2 0068 22 7,92 31 11,17
UH 2 0069 34 93,99 31 85,70
UH 2 0070 117 513,53 1 4,39
UH 2 0071 54 232,63 3 12,92
UH 2 0073 42 88,99 31 65,68
UH 2 0074 23 28,98 31 39,06
UH 2 0075 24 64,86 1 2,70
UH 2 0076 12 136,48 3 34,12
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UH 3 

 
 

Projekt-
namn

Position Fördröjd 
faktureing 

dgr

RTA Fördröjd 
betalning 

dgr

RTA 

UH 3 0001 41 82,06 1 2,00
UH 3 0002 47 284,38 1 6,05
UH 3 0003 39 54,69 2 2,80
UH 3 0004 133 331,02 1 2,49
UH 3 0005 11 21,84 2 3,97
UH 3 0006 28 46,80 2 3,34
UH 3 0007 53 33,13 1 0,63
UH 3 0008 53 23,83 1 0,45
UH 3 0009 28 29,08 2 2,08
UH 3 0010 63 101,15 2 3,21
UH 3 0011 40 31,81 1 0,80
UH 3 0012 40 53,14 2 2,66
UH 3 0013 41 184,57 1 4,50
UH 3 0014 42 705,53 1 16,80
UH 3 0016 34 64,81 1 1,91
UH 3 0017 58 41,50 1 0,72
UH 3 0018 53 95,27 2 3,60
UH 3 0019 54 144,64 1 2,68
UH 3 0020 45 10,51 1 0,23
UH 3 0021 52 68,23 6 7,87
UH 3 0022 83 88,89 1 1,07
UH 3 0023 15 270,77 1 18,05
UH 3 0023 117 1,19 1 0,01
UH 3 0024 59 79,48 1 1,35
UH 3 0025 55 44,00 1 0,80
UH 3 0026 41 23,37 1 0,57
UH 3 0028 43 39,97 1 0,93
UH 3 0030 14 12,18 1 0,87
UH 3 0031 58 26,08 1 0,45
UH 3 0034 51 390,03 1 7,65
UH 3 0035 44 17,46 1 0,40
UH 3 0036 67 97,48 2 2,91
UH 3 0039 35 64,51 3 5,53
UH 3 0040 44 66,61 1 1,51
UH 3 0041 72 22,76 1 0,32
UH 3 0042 44 30,46 1 0,69
UH 3 0043 24 79,79 3 9,97
UH 3 0044 65 63,25 1 0,97
UH 3 0045 7 130,19 1 18,60
UH 3 0045 132 139,83 5 5,30
UH 3 0046 41 6,22 1 0,15
UH 3 0049 28 77,30 2 5,52
UH 3 0050 49 39,76 1 0,81
UH 3 0051 63 9,50 1 0,15
UH 3 0052 44 43,68 3 2,98
UH 3 0053 70 475,09 1 6,79
UH 3 0054 45 17,34 1 0,39
UH 3 0055 46 16,60 1 0,36
UH 3 0056 58 119,24 1 2,06
UH 3 0057 35 8,71 1 0,25
UH 3 0058 62 24,01 1 0,39
UH 3 0059 77 93,02 1 1,21
UH 3 0068 70 107,90 1 1,54


