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Sammanfattning 
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informationshanteringsystem.	För	tillfället	används	ett	order‐	och	
informationshanteringssystem	som	begränsar	produktiviteten	och	kommunikationen	
mellan	flödets	olika	delar	som	inte	är	integrerade	med	varandra.	

Svanströms	EL	och	VVS	AB	bestämde	sig,	genom	ett	examensarbete,	att	undersöka	
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genomföra förbättringarna. 
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Abstract 
Svanströms	EL	och	VVS	AB	is	a	medium	sized	company	located	in	Älvsjö,	south	of	
Stockholm,	who	needed	help	to	design	a	more	customized	orders	and	information	
management	system.	Currently	used	is	an	order	and	information	management	system	that	
limits	productivity	and	communication	between	the	parts	of	the	flow	which	are	not	
integrated	with	each	other.	

Svanströms	EL	och	VVS	AB	decided,	through	a	thesis,	to	investigate	its	flow.	The	study	was	
to	identify	how	the	company	can	increase	its	productivity	by	optimizing	and	integrating	its	
various	components	in	order	to	create	a	more	customized	orders	and	information	
management	system.		

The result of including interviews with the client's employees, the study of the craftsmen 
working in the field, literature studies and benchmarking of other major companies showed that 
the client's information order management system can be improved. It could be achieved by 
introducing a costumer app in a part of the flow and a business app in a later part of the flow. 
This way it proved possible to integrate multiple steps in the flow and improve communication 
between them. The establishment of the costumer application would also help to increase the 
total number of customers and unburden the existing reservation system. It proved to be 
important that the company make contact with IT professionals who can help with the designing 
of the application needed to carry out the improvements. 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver problematiken, dess bakgrund och strukturen för examensarbetets 
genomförande. Kapitlet beskriver arbetets bakgrund, syfte, mål, omfattning, avgränsning, 

kravspecifikation och lösningsmetodik. 
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1.1 Bakgrund 

På företaget Svanströms EL och VVS AB används för tillfället ett order- och 
informationshanteringssystem som betydligt begränsar produktiviteten. Den befintliga 
lösningen består av flera olika system som är avsedda att användas till en begränsad del 
av värdeflödeskedjan utan att de är integrerade med varandra. Detta begränsar 
kommunikationen mellan flödets olika delar som blir invecklat att överblicka, planera 
och styra. 

1.1.1 Beskrivning av Svanströms EL och VVS AB 

Svanströms EL och VVS AB är ett företag som har sitt huvudkontor i Älvsjö, söder om 
Stockholm. Företaget bildades 1991 och erbjuder alla tänkbara tjänster i el och vvs. 
Personalen utgörs av ledning, administration och hantverkare. Företaget delar in de 
olika uppdragen i 4 olika kategorier baserat på hur snart kunden behöver hjälp. Det kan 
gå från och med en timme (jour) till 2-3 arbetsdagar. Svanströms EL och VVS AB åtar sig 
planerade uppdrag och jouruppdrag dygnet runt årets alla dagar. Företaget planerar att 
bli ISO-certifierat september 2014. (Svanströms EL & VVS AB, 2014) 

1.2 Syfte 

Företaget har problem inom flera områden som begränsar produktiviteten. Problemen 
har att göra med att processerna och hjälpmedlen inte är optimerade att fungera 
tillsammans. Syftet med arbetet är att ge anvisningar till företaget hur det kan optimera 
sin helhet, genom att utvecklas i riktningen till ökad processorientering och tillämpning 
av hjälpmedel som passar verksamheten bättre. Syftet med detta arbete är specifikt att: 
 

• Möjliggöra ett större kapacitetsutnyttjande och bättre ekonomi för företaget. 

• Förenkla företagets värdeflöde genom att integrera och optimera dess olika delar 
av orderhanteringssystemet. 

• Underlätta kommunikationen mellan företagets anställda. 

1.3 Mål 

Det första målet är att undersöka företagets flöde och komma fram till hur det kan 
omformas, integreras, optimeras och göras om till ett mera anpassat system för 
informations- och orderhantering. Det andra målet är att utforma åt uppdragsgivaren ett 
förslag på hur en app skulle hjälpa att förbättra kommunikationen mellan företagets 
anställda, där alla anställda har all information om varje order oavsett var den befinner 
sig och vilken status den har. Det tredje målet är att ge förslag på hur kunden själv kan 
skapa arbetsordern, bifoga bilder och filmklipp mm. 
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1.4 Omfattning 

Företaget har potential till förbättring inom flera områden men för att arbetet ska kunna 
genomföras inom de uppsatta tids– och resursramarna har arbetets omfattning 
begränsats till att: 

• Kartlägga order– och informationsflödet från kundorder till fakturering. 

• Underlätta planering och styrning genom överblick av orderns status och 
placering i orderhanteringsprocessen. 

1.5 Avgränsning 

Dels p g a kompetensbrist men framförallt tidsbrist har vissa områden helt uteslutits ur 
arbetet, t ex förekommer nästan ingen programmering i studenternas utbildning som 
gjort detta arbete och därför har det uteslutits. Vidare har materialhantering och 
prissättning en stor betydelse för företagets ekonomi men det är ett för stort område för 
att det ska kunna få plats inom ramarna för projektet. För att arbetet ska kunna hålla en 
tillräckligt hög kvalité har ett flertal områden helts uteslutits.  
     

• Ingen programmering eller tillverkning/design av någon app 

• Analys av hur mycket pengar som kan sparas kommer att uteslutas. 

• Projektet kommer inte att behandla företagets marknadsföring. 

• Lagerhantering kommer att uteslutas eftersom området är för stort att ha med. 

• Examensarbetet kommer inte att ta hänsyn till grossisternas brist av uppdatering 
av priser som inte fångas av ”tidssedel”. 

• Det kommer inte att tillämpas någon anpassning av nya systemet till ovanliga 
arbetsordrar.  

• Ingen hänsyn kommer att tas huruvida om hantverkarna själva får välja och 
planera uppdrag eller om en central funktion ska göra det. 

• Det kommer inte att ske någon undersökning om hur jourprocessen fungerar. 

1.6 Kravspecifikation 

1.6.1 Funktionskrav 

Tillsammans med uppdragsgivaren utarbetades en lista på de funktionskrav som 
densamma önskade. För mer utförlig information om kravspecifikationerna se appendix. 

1.6.2 Dokumentationskrav 

Det ska vara så papperslöst som möjligt, olika dokument ska i så stor utsträckning som 
möjligt hanteras och lagras digitalt för att underlätta administration, skydda dokument 
från skada och förvanskning. 

1.6.3 Kostnadskrav 

Mjukvaran ska inte kosta mer än 2 000 kr per månad. 
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1.7 Lösningsmetodik 

Här nedan följer en lista på de lösningsmetoder som använts under arbetets gång. Ingen 
av metoderna var övervägande viktigare än någon eller några andra utan de utgjorde 
tillsammans en värdefull kombination. Intervjuer av anställda och informationsmöten 
med företagskontakten gjorde det möjligt att få utförliga svar på frågor som dök upp då 
och då under det löpande arbetet. 

Informationsmöten med företagskontakten var arbetets kanske viktigaste källa av 
primärdata. Företagskontaktens befattning i företaget var driftchef. Denna person hade 
god inblick i hur företaget fungerar och gav projektet tillgång till viktiga fakta av 
kvalitativ typ. Företagskontaktens höga befattning bedöms vara källans kvalitetssäkring. 

Intervjuer av anställda var primär data av kvantitativ typ där det i praktiken handlade 
om att studera de anställda i deras vanliga arbete och ställa frågor då de uppstod. 
Genom att göra det blev det lättare att förstå i detalj vad företagskontakten pratade om 
under informationsmötena och ställa frågor. I stort sett alla befattningar har intervjuats 
och observerats i under arbete, från hantverkare ute i fält till företagets VD. Att diverse 
information har kommit från företagets olika anställda däribland företagets VD, och 
stämt överrens med varandra, bedöms vara lösningsmetodens kvalitetssäkring. 

Observation av företagets orderhanteringssystem och övrig relevant verksamhet var 
också primär data av kvalitativ typ. Det var något som gjordes allmänt hela tiden under 
projektets utförande. Det innebar i praktiken att vara uppmärksam på vad som hände i 
företaget under en arbetsdag för att få en helhetssyn på hur företaget fungerade. Genom 
att den mesta fakta som erhölls vid senare tillfälle bekräftades av bl a företagets 
driftchef och VD bedöms vara lösningsmetodens kvalitetssäkring. 

Litteraturstudier av utbildningens kursmaterial var av sekundär och av kvalitativ typ 
och var grunden för större delen av den teoretiska referensramen. Kurslitteraturen 
kvalitetssäkras av det faktum att den använts och godkänts av utbildningen. 

Informationssökning via internet handlade mycket om att få tag på sekundär och 
kvalitativ data för att komplettera den fakta som redan erhållits med hjälp av de övriga 
lösningsmetoderna. Det kunde vara exempel på tillämpning av de olika teoretiska 
modellerna som använts i arbetet, eller för att få tag på passande illustrativt material. 
Lösningsmetoden kvalitetssäkras av det faktum att den information som inhämtats 
stöds av bland annat litteratur, utbildningen och med den fakta som inhämtats med 
hjälp av de andra lösningsmetoderna.  
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel redogör de teoretiska modeller från utförarnas utbildning som tillämpats i 

examensarbetet. De teoretiska modellerna som beskrivs är logistik, flödeskartläggning, 

ledtidsanalys och benchmarking. 



 6 

2.1 Logistik 

”Logistik omfattar att på ett enkelt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och 
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens 
behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att 
materialflödet ska fungera.” 

Logistik har använts länge i olika sammanhang och med tiden har fokus breddats. 
Logistik började användas på allvar i näringslivet under 1960-talet. På 1990-talet fick 
logistiken sitt definitiva genombrott. Det berodde på framförallt fyra saker: 

• IT-utvecklingen 

• Globaliseringen 

• Ökade krav på minskad kapitalbindning 

• Ökade krav på kundanpassning och leveransservice 

Logistik har utvecklats till att inbegripa kostnader, intäkter, kapitalbindning, flexibilitet, 
tid och leveransservice i ett helhetsperspektiv. Dessa faktorer påverkar hur lönsamt ett 
företag är och ingen faktor kan prioriteras på bekostnad av de andra.  

Ett viktigt begrepp i modern logistik är totalkostnad. Det enda som är av intresse vid 
förbättringsarbete är hur företaget påverkas kostnadsmässigt i sin helhet som en följd 
av en förändring.  

Logistikutvecklingen har bidragit till att fokusera mycket på helhetstänkande som i sin 
tur förändrat hur företag och organisationer är konstruerade. Överväldigade positiva 
resultat har varit följden då företag genomgått förändringen från att vara fragmenterade 
funktionsorganisationer till att vara integrerade flödesorganisationer.   

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) 
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2.2 Flödeskartläggning 

Flödeskartläggning handlar om att ta reda på hur en verksamhets material- och 
informationsflöde ser ut genom visualisering av detsamma. För att man ska veta vad 
man ska vidta för åtgärder för att förbättra en verksamhet måste man veta hur 
verksamheten ser ut i nuläget. Genom att kartlägga verksamheten får man bättre 
kunskap och förståelse om hur verksamhetens olika aktiviteter hänger ihop. Detta kan 
användas som underlag för förbättringsåtgärder.  

Kartläggningen kan göras mer eller mindre detaljerad. Desto mer detaljerad den görs 
desto mer tid krävs. För att undvika att göra dåliga prioriteringar bör man därför 
successivt förfina de delar av flödet som är mest intressanta.  

Efter att en bild tagits fram över vilka aktiviteter som ingår och hur de förhåller sig till 
varandra är det dags att gå vidare med kvantifiering. Kvantifiering innebär att relevanta 
nyckeltal tas fram för respektive aktivitet. Av nyckeltalen framgår vilken eller vilka delar 
av flödet som är mest intressanta att gå vidare med och göra en mer detaljerad 
flödeskartläggning av.  

Sammanfattningsvis är en flödeskarta bra av följande anledningar: 

• Det klargörs vilka personer och avdelningar som är inblandade i material- och 
informationsflödet. 

• Det klargörs hur processens olika delar förhåller sig till varandra. Det skapar en 
samsyn på verksamheten genom att alla förstår hur deras roller och uppgifter 
bidrar till helheten.  

• Genom att processen blir överblickbar kan förbättringsområden hittas. Det kan 
till exempel röra sig om flaskhalsar och onödigt tidskrävande arbetsrutiner. 

• Tack vare att förbättringsområden lokaliseras kan man vidta de åtgärder som 
krävs för att minska kostnader och få högre effektivitet.  

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) 
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2.3 Ledtidsanalys 

Ledtidsanalys är att på ett strukturerat sätt analysera ett flöde med avsikt att 
tidsmässigt förkorta det. Ledtidsanalys är med andra ord ett verktyg för att mer effektivt 
använda sin tid. 

För att ledtidsanalysen ska ge ett så problemfritt och tillförlitligt resultat som möjligt 
bör en grundläggande flödeskartläggning av flödet redan vara gjord. Det förenklar 
ledtidsanalysen.  

Då man har klart för sig vilka delar flödet består av och vilka som är intressanta att 
förbättra kan man gå vidare med att analysera dessa delar av flödet.  

Tiden det tar för halvfabrikatet, ärendet etc. att passera genom hela flödet kan delas upp 
i aktiv tid och passiv tid. Den aktiva tiden är då någon form av aktivitet utförs och den 
passiva tiden är då inget händer, olika former av väntan. 

För att göra en process kortare är det mest intressant att förkorta den passiva tiden 
eftersom den nästan alltid utgör mycket större andel av den totala tiden i flödet.  

Vad man bör göra för att reducera tid finns inga universella svar på. Vad som bör göras 
beror mycket på de rådande omständigheterna. Det finns några allmänna åtgärder man 
kan vidta för att reducera tid i vilket flöde eller vilken process som helst. 
 

• Åtgärd 1: Eliminera 

• Åtgärd 2: Förenkla 

• Åtgärd 3: Integrera 

• Åtgärd 4: Parallellisera 

• Åtgärd 5: Synkronisera 

• Åtgärd 6: Förbereda 

• Åtgärd 7: Kommunicera 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl 2006) 
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2.4 Benchmarking 

Benchmarking är ett verktyg som används för att hitta möjliga förbättringar i 
verksamheten. I praktiken innebär det att företagets produkter och processer jämförs 
med motsvarigheter hos andra lämpliga firmor.  

Lämpliga firmor är de som man uppfattar beter sig bäst inom de verksamhetsområden 
man är intresserad av. (Kotler, Armstrong & Parment 2012) 

De finns tre olika typer av Benchmarking: 

• Internt: Företaget jämför delar av sig självt mot motsvarande delar hos egna 
enheter. T ex kan det vara divisioner och dotterbolag. 

• Konkurrens: Företaget jämför delar av sig självt mot motsvarande delar hos 
konkurrenter. 

• Funktion: Företaget jämför delar av sig självt mot motsvarande delar hos företag 
man bedömer vara de mest framgångsrika. (12 manage, 2014) 

I detta projekt kommer jämförelser att göras mot företag i andra branscher, inte 
konkurrenter, som bedöms vara lämpliga. Företagen är Taxi020 och Stockholmståg. 
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3 Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel ger en beskrivning av företaget Svanströms EL och VVS AB. Kapitlet beskriver 

företagets arbetsfördelning, flödesbeskrivning och tillämpad benchmarking av företaget 
mot Taxi 020 och Stockholmståg. 
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3.1 Företagsbeskrivning 

Detta kapitel ger en beskrivning av företaget Svanströms EL och VVS AB, dess 
arbetsfördelning och organisationsschema.  

3.2 Beskrivning av arbetsfördelning 

På huvudkontoret så tar administrationspersonalen emot arbetsordrar ifrån kunder. 
Därefter läggs dessa order utav personalen in i programmet tidssedel som montörerna 
ute i fält också har tillgång till. Montörerna väljer de uppdrag som de bedömer passar 
dem bäst och planerar själva sina arbetsdagar. 

3.3 Organisationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Organisationsschema Svanströms EL och VVS AB( Svanströms EL och VVS AB, 2014)  
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3.4 Flödesbeskrivning 

1. Kunder tar kontakt med företaget genom att de antingen ringer eller skickar e-
post. Vid nödsituationer, inom en timme, så ringer man, annars kan man antingen 
ringa eller skicka e-post. 

2. Ordermottagningen får informationen från kunden genom 
informationskanalerna. 

3. Efter att beställning är lagd skickar företaget ett bekräftelsemeddelande i vilket 
kunden uppmanas att ange kompletterande information och skicka tillbaka det 
till företaget. Pil ner betyder nej, att inte all information är insamlad än. Pil åt 
höger betyder ja, att all nödvändig information är insamlad och processen kan gå 
vidare.  

4. Orden skapas genom att administrationsavdelningen sammanställer 
informationen, som kunden skickar, i orderhanteringssystemet ”tidssedel”.  

5. Administrationsavdelningen skickar ut ordern till montörerna genom 
programmet ”tidssedel”. Bilder och videos skickas separat genom e-post till 
montörerna eftersom dessa inte går att föra in i tidssedel. 

6. Ibland får montörerna åka ut och skaffa material som behövs eller fattas till 
uppdragen. Pil ner betyder nej, att de inte direkt kan åka och utföra uppdrag utan 
att de först måste handla in kompletterande material. Pil åt höger betyder ja, att 
de utan att handla direkt kan åka till kund och utföra uppdrag, att processen kan 
gå vidare. 

7. Mycket tid kan gå åt till inköp av material och ibland finns inte de varor i butik 
som behövs. Det kan hända att uppdrag måste flyttas till en annan dag p g a av 
materialbrist. 

8. Montörerna får från administrationsavdelningen en arbetsorder genom 
orderhanteringssystemet och google drive. Montörerna väljer själva vilket 
uppdrag de vill utföra beroende på geografiskt läge, kapacitet och tid de har på 
sig. 

9. När uppdraget är klart redigerar montörerna själva arbetsorder och byter status 
på den till avslutad. Då en order får status ”avslutad” flyttas den till en separat 
lista i tidssedel. 

10. Fakturaavdelningen noterar att en order har avslutats och använder 
informationen i ordern för att fakturera kund.
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Bild 2. Order- och informationshanteringsprocessen. 
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3.5 Tillämpad Benchmarking 

3.5.1 Taxi 020 

Ett besök gjordes hos Taxi 020 för att fråga dem om deras orderhanteringssystem. Deras 
expert i området förklarade att de använder sig av flera typer av beställningsmetoder. 
De två mest använda är telefonbeställning och beställning via app. Taxi 020:s 
representant förklarade också att sedan appen introducerades har totalt antal 
beställningar ökat. Man trodde att beställningar via telefon skulle minska proportionellt 
mot ökning av beställningar via appen, men så var inte fallet. Det som hände var att det 
totala antalet beställningar ökade. 

Taxi 020 berättade att appen hjälper avlasta ordermottagning via telefon genom att 
kunder som behöver enkla resor, från A till B, använder sig av appen och lämnar då de 
krångligare beställningarna till telefonbokningsmottagningen. (Appendix s. II) 

3.5.2 Stockholmståg 

Stockholmståg KB är serviceföretaget som på uppdrag av SL, ansvarar för 
pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen (Stockholmståg, 2014).  

Den åkande personalen i Stockholmståg består av tågförare och tågvärdar. Deras turer 
under en arbetsdag är varierande och för att anmäla sig till en tur fick man ringa till 
anmälningsavdelningen OPL. Den här typen av anmälningsprocedur bidrog med mycket 
kommunikationsproblem för åkande och administrativ personal. På grund av det 
bestämde sig företaget för att införa en app. 

Stockholmståg har utvecklat en app som bland annat ersätter processen ”anmälan till 
tur” som personal förut gjorde via telefon. Patrik Ekergren som är trafikplanerare och 
projektledare i Stockholmståg kontaktades och fick svara på frågor som berörde 
införingen av appen i företaget. (Appendix s. III) 
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4 Analys 

Detta kapitel tillämpar värdeflödesanalys och ledtidsanalys för att finna potentiella 

förbättringsområden i företagets order- och informationshanteringssystem. 
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4.1 Tillämpning av värdeflödesanalys 

4.1.1 Orderbeställning 

Det här steget utgår från kundens perspektiv. Baserat på hur fort kunden behöver hjälp 
kategoriseras beställningarna i fyra kategorier. Om det gäller en nödsituation som måste 
ses till omedelbart så ringer kunden ett journummer som är tillgängligt dygnet runt. 
Kunden får då hjälp inom en timme. De tre övriga kategorierna skiljer sig från den första 
då det förekommer planering av dem. Dessa tre kategorier är: Om kunden behöver hjälp 
inom 24 timmar, 1-2 dagar eller 3 till flera dagar. Beställning av dessa tre typer av 
uppdrag går att göra genom telefon eller e-post. 

4.1.2 Ordermottagning 

Ordermottagning utgår från ordermottagarens perspektiv. Man kan säga att ledtid 
börjar vid det här steget. Ordermottagningen tar emot bokning via telefon eller via e-
post. Företaget har en företagsstandard för ordermottagningen som innehåller bland 
annat vilka uppgifter som ska inhämtas ifrån kund. 

Det första alternativet är att kunden ringer till företaget och ordermottagare svarar. 
Kunden beskriver vad han/hon vill ha hjälp med. Ordermottagare lyssnar och klargör 
för sig själv vad kunden behöver för slags tjänst. Ordermottagare skickar ett e-
postmeddelande med ”företagets standardtext till offerter” med ämnesnamnet ”Hjälp av 
elektriker, rörmokare eller spoltekniker” där kunden uppmanas att ange en rad 
uppgifter som behövs. Om kunden är ett företag eller en privatperson så efterfrågas 
olika uppgifter. Kunden måste svara på detta meddelande för att ärendet ska kunna gå 
vidare i processen. Informationen i svaret använder ordermottagaren för att skapa 
arbetsordern för uppdraget i tidssedel. Uppdraget läggs upp i en lista på tidssedel. Fram 
tills att någon hantverkare anmält sig på uppdraget är det ”vilande” och färgat blått. 
Ledtiden för hela denna process varierar från 10 min till flera dagar beroende på om alla 
dessa steg ligger tätt efter varandra. 

Det andra alternativet kund har är att skicka ett e-postmeddelande där kunden 
beskriver arbetsordern på det sätt han/hon finner lämpligt. Ordermottagare läser 
igenom meddelandet och skickar tillbaka ett e-postmeddelande till kunden med 
”företagets standardtext till offerter” med ämnesnamnet ”Hjälp av elektriker, rörmokare 
eller spoltekniker” som uppmanas att uppge kompletterande information och skicka 
tillbaka denna till ordermottagningen. Uppgifterna som kunden skickar tillbaka 
använder ordermottagningen som underlag för att skapa arbetsordern i tidssedel. 
Uppdraget läggs då upp i tidssedel och är vilande och färgat blått tills någon hantverkare 
anmäler sig på den. Beroende på om varje steg ligger direkt efter varandra eller inte gör 
att den totala ledtiden kan variera mellan ett par sekunder till flera dagar. 
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4.1.3 Orderskapande 

När ordern skapas förs kundfakta manuellt in i orderhanteringssystemet. För att kunna 
skapa ordern behövs en bekräftelse från kunden. Uppgifterna som kunden skickar 
tillbaka använder ordermottagningen som underlag för att skapa arbetsordern i 
tidssedel. Denna information erhålls på det sätt som beskrivs i delkapitlet 
”ordermottagning”. 

När alla dessa steg är gjorda sammanfattar ordermottagaren informationen från kunden 
och överför den till orderhanteringssystemet ”tidssedel”. Orderhanteringssystemet är 
konstruerat på ett sådant sätt att det bara kan hantera information i form av text. Ibland 
skickas, via distributionskanalen ”google drive”, kompletterande information till 
arbetsuppdraget i form av film, bild, dokument mm. Varje arbetsorder har ett 
arbetsordernummer. Den kompletterande informationen buntas ihop och skickas till en 
mapp i google-drive som namnges med uppdragets arbetsordernummer. Hantverkaren 
använder därefter sin smartphone eller surfplatta för att, via tidssedel och google-drive, 
hämta in den information som berör uppdraget. 

 

Bild 3. Tidssedel Svanströms EL och VVS AB ( Svanströms EL och VVS AB, 2014) 
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4.1.4 Ordertilldelning 

I orderhanteringssystemet läggs uppdragen upp i en lista som alla anställda kan se. Då 
någon hantverkare skrivit upp sig på ett uppdrag ändras uppdragets status till 
”pågående och byter färg till svart”. Då en hantverkare registrerat sig på ett uppdrag får 
han tillgång till informationen som berör uppdraget. Denna information skickas via två 
kanaler (tidssedel och google drive). Montörerna väljer själva vilka uppdrag de vill ha 
beroende på deras egen planering, geografiska läge och tid. Montörerna har, genom 
tidssedel, tillgång till fakta om kunden. Man kan bl a se adress, telefonnummer, typ av 
montör som behövs och en beskrivning av uppdraget. 

Eftersom informationen som berör ett uppdrag hanteras i olika informationskanaler 
innebär det för hantverkaren navigering mellan menyer i de olika programmen. Detta 
kan medföra fördröjningar och komplikationer för hantverkaren. Montörer måste ringa 
till kunden, fråga hur situationen ser ut och komma överens om en besökstid innan de 
kan åka och utföra uppdraget. Hantverkarna upplever att 30 % av informationen de 
behöver för att göra uppdraget fås via orderhanteringssystemet. Resten av 
informationen får de när de väl har kommit fram till kunden där de kan se med egna 
ögon vad problemet är. 

4.1.5 Inköp 

Efter att montörerna har fått ett uppdrag via orderhanteringssystemet i sin mobiltelefon 
eller surfplatta så måste de kontakta kunden och komma överens om en tid för besöket. 
Ibland har de inte allt material som behövs i bilarna, som fungerar som lagerbuffert, och 
måste åka till grossisterna och köpa kompletterande material. Det här steget är 
tidskrävande och kostsamt, dels går det åt mer bränsle, bilarna slits, det innebär massa 
icke-värdeskapande arbete och det är inte miljövänligt. 

4.1.6 Orderutförande 

När montörer har allt material som behövs för att utföra uppdraget åker de hem till 
kunden. I det fall då material saknas måste ett inköp av material göras. Det leder till att 
färdigställande av uppdrag fördröjs eller avbryts. Inte alla arbeten involverar 
förbrukningsmaterial utan utförs enbart med inblandning av verktyg, som t ex 
installation av en diskmaskin. I dessa fall är risken betydligt mindre att uppdrag fördröjs 
eller avbryts. Det här steget går inte att påverka särskilt mycket, det som har störst 
betydelse i detta steg är montörens yrkesfärdigheter. 

4.1.7 Orderavslutande 

När montören är klar med uppdraget så skriver han ner hur mycket material och tid 
som har förbrukats. Därefter förklarar han för kunden vad jobbet bestod av, hur mycket 
material som användes och hur många timmar som gick åt. Montören måste därefter 
fylla i orderhanteringssystemet hur mycket material som gick åt i utförandet av 
uppdraget. Det här steget kräver tid och ibland hoppar montörer över denna steg för att 
snabbt bli klara med något annat uppdrag. I vissa fall skjuter montören fram detta steg 
till arbetsdagens slut eller helgen. Man kan säga att de får ta med sig jobbet hem, då kan 
det leda till att montörerna glömmer bort viktiga detaljer så att faktureringsunderlaget 
blir felaktigt. Då en arbetsorder är färdig byter montörer status på den till ”avslutad 
order” i orderhanteringssystemet. I samband med detta flyttas ordern till en specifik 
lista. Fakturaavdelningen noterar detta och använder den sammanställda informationen 
i en arbetsorder till att skapa fakturan. 
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4.1.8 Fakturering 

På fakturaavdelningen används informationen i arbetsordern till att skapa dess faktura i 
ett system som heter visma. Det innebär att informationen i tidssedel måste överföras 
manuellt mellan programmen. I denna process kontrollerar fakturaavdelningen att 
kontaktuppgifterna till kund stämmer, t ex. organisationsnummer och personnummer. 
Därefter byter hon status på arbetsordern till ”fakturerad” och ordern tas bort från 
listan över avslutade arbetsordrar. Fakturan skapas och skrivs ut i två exemplar. Det ena 
exemplaret arkiveras i en pärm på företaget, den andra postas iväg till kund.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Kundfaktura Svanströms EL och VVS AB ( Svanströms EL och VVS AB, 2014) 
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4.2 Tillämpning av ledtidsanalys 

Vad man sammanfattningsvis kan säga om ledtidsanalysen är att det stora problemet 
med den inte bara är att den kan bli mycket lång, utan också att den kan vara svår att 
förutsäga. Detta beror på att det i kedjan finns oförutsägbara flaskhalsar. Flaskhalsarna 
är stegen ordermottagning, ordertilldelning och orderavslutande.  

4.2.1 Orderbeställning 

Det här steget är då kunden lägger sin beställning. Det kan antingen röra sig om att 
kunden ringer och beskriver sitt ärende eller skapar och skickar ett e-postmeddelande. 
Det är ett väldigt kort steg som inte kan förkortas. 

4.2.2 Ordermottagning 

I detta steg är från och med att kunden lagt sin order till att all nödvändig fakta är 
insamlad som behövs för att skapa arbetsordern. Ibland behövs lite extra information 
som tar lite längre tid att få tag på. Det är vanligt att detta steg tar ca 1-2 dagar.  

4.2.3 Orderskapande 

Då väl all information är insamlad tar det bara ett par minuter för ordermottagningen 
att skapa arbetsordern. Beroende på om ordermottagningen är tillfälligt under hög 
arbetsbelastning kan det dröja längre men i vanliga fall handlar det om några få minuter. 

4.2.4 Ordertilldelning 

I samband som att en arbetsorder skapas läggs den i en lista i 
orderhanteringsprogrammet. Då är det hantverkarnas uppgift att själva anmäla sig på 
det uppdraget. Det är mycket vanligt att det dröjer mer än vad det bör och fördröjningen 
varierar mellan ca 1-14 dagar i vanliga fall. 

4.2.5 Inköp 

Ofta har inte hantverkarna allt material som behövs för att utföra ett uppdrag utan 
måste köpa kompletterande material. Tiden det tar att transportera sig till närmaste 
återförsäljare av material, genomföra köp och åka tillbaka till kund varierar men i 
vanliga fall rör det sig om 30-60 min. 

4.2.6 Orderutförande 

Då väl en hantverkare har allt material och kan börja göra sitt arbete är det inte något 
som orderhanteringsprogrammet kan hjälpa till med. Går inte att påverka. Allt vilar på 
hantverkarens utrustning och yrkesskicklighet. I vanliga fall tar de flesta uppdrag 2-3 
timmar att utföra. 

4.2.7 Orderavslutande 

Hantverkarna bör sammanfatta all information som berör en arbetsorder direkt efter att 
den blivit utförd. Det är tyvärr inte alltid fallet. Det är mycket vanligt att hantverkarna av 
olika anledningar dröjer med att slutrapportera en avslutad arbetsorder. Det rör sig i de 
flesta fall om ca 1-14 dagar.  

4.2.8 Fakturering 

Då en arbetsorder är slutrapporterad i orderhanteringsprogrammet ser 
faktureringsavdelningen det och skapar utifrån arbetsordern en faktura som skickas till 
kund. Detta steg tar i vanliga fall ett par minuter och sällan längre än en arbetsdag.
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5 Resultat 

Detta kapitel redogör vad analysen har kommit fram till och att målen med 
examensarbetet har uppnåtts. 
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5.1 Resultat 

Genom analysen har företagets orderflöde undersökts. Det upptäcktes att 
orderhanteringssystemet består av steg som gör att ledtiden ökar avsevärt. Det som gör 
att tiden ökar är att en arbetsorder kan fastna på tre ställen i processen. Kunden måste 
först förklara för ordermottagaren i företaget vad den vill, vad problemet består av mm. 
Sedan måste ordermottagaren i företaget skicka ett bekräftelsemeddelande via e-post 
tillbaka till kunden och invänta svar på detta e-postmeddelande från kundens. Det 
visade sig att det är vanligt att kunder inte förstår att bekräftelsemeddelandet måste 
fyllas i med kompletterande fakta och skickas tillbaka till ordermottagningen innan en 
order kan skapas, p g a att det skapas en flaskhals. 

Genom införingen av två appar i orderhanteringssystemet kan en av flaskhalsarna 
elimineras och de två resterande minskas. Genom att kunden lägger en order via 
kundappen, måste kunden från början ange alla nödvändiga uppgifter som behövs för 
att ordern ska kunna skapas. Om kunden önskar så kan bilder och filmklipp bifogas i 
ordern. Detsamma gäller när kunden lägger en order via telefon. Kunden måste från 
början ange alla nödvändiga uppgifter som behövs för att ordern ska kunna skapas. 
Ordermottagaren skapar då under samtalet beställningen direkt i appen. På det sättet 
slipper man mellansteget som bekräftelsemeddelandet innebär.  

Införandet av en andra typ av app, en företagsapp, kan hjälpa företaget att samordna 
sina processer. Genom att använda en företagsapp kan information som berör en 
arbetsorder samlas på ett ställe som gör att den lättare kan hittas, redigeras och flyttas 
tillsammans med arbetsorderns väg genom orderhanteringsprocessen. Kan alla berörda 
lätt få tillgång till en arbetsorder och dess information och samtidigt effektivt 
kommunicera med varandra kan iblandade lättare samarbeta med varandra för att få 
arbetsordern igenom processen så fort som möjligt. En företagsapp skulle på så sätt 
innebära att processens olika steg blir mer integrerade med varandra vilket skulle 
hjälpa till med att minimera flaskhalsarna som nämns i analysen och förkorta den totala 
ledtiden. 

Införandet av en kundapp som tar emot de enkla uppdragen och lämnar de stora och 
svårförklarade till det befintliga bokningssystemet kan hjälpa till med att avlasta det.  
Genom kundappen kan kunden göra hela beställningen enklare genom att slippa behöva 
skicka tillbaka ett bekräftelsemeddelande. När kunden ringer och beställer ett enkelt 
uppdrag så är telefonen upptagen några minuter. Om en annan kund, som behöver hjälp 
med ett svårare uppdrag, ringer samtidigt och det är upptaget så riskerar företaget att 
gå miste om kunder som det kan tjäna mer pengar på. På så sätt kan kundappen hjälpa 
företaget öka företagets antal kunder och intäkter. 

Det har kommit fram till att flödet i uppdragsgivarens orderhanteringssystem kan 
förbättras genom att införa två olika appar i olika delar av flödet. Den ena appen är 
avsedd för kunden; kundappen. Kunden laddar ner appen och använder den för 
beställning av enkla uppdrag. Den andra appen är avsedd för företagets anställda; 
företagsappen. Den används för att underlätta kommunikationen och 
informationshanteringen kring en arbetsorder mellan företagets anställda. 
Orderhanteringsprocessen blir då möjlig att ändra genom att man med hjälp av 
företagsappen integrerar flera steg i flödet. Samtidigt så medför införandet av 
kundappen en avlastning av det befintliga bokningssystemet. 
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6 Diskussion 

Detta kapitel beskriver hur projektet gått i största allmänhet, ändringar och problem som 

dykt upp längs vägen. 
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6.1 Diskussion 

Projektet har generellt sett gått bra, vi har inte haft några svårigheter att träffas och 
jobba tillsammans. Vi har jobbat bra ihop, varit flexibla, anpassat oss till varandras 
schema och haft förståelse för varandra. Tack vare det har vi både kunnat göra 
examensarbetet och arbeta vid sidan av. Vi har alltid haft i bakhuvudet att få den 
kombinationen att fungera till det bästa.  

I början av projektarbetet var det mycket som var oklart. Vi hade inte någon större insyn 
i hur verksamheten fungerade i detalj utan det enda vi kände till var symptomen av de 
problem vi ännu inte identifierat. Det arbetet till större del handlade om i början var att 
lära känna företaget. Bland annat spenderade vi en dag till att följa en hantverkares 
arbetsdag. Det var en hel del oklarheter att reda ut men med tiden klarnade allt och 
projektet tog fart. 

Problem som har uppstått är att för många röda dagar har kommit i mitten av veckan 
och att vi blev tvungna att vänta ett par dagar med att ha ett möte med en 
värdeflödesexpert. Det gjorde att det dröjde innan vi kunde bli konkreta och göra ett 
flödesschema eftersom vi behövde information från värdeflödesexperten som inte gick 
att få tag på någon annanstans. På grund av det har examensarbetet fördröjts med ca 10 
arbetsdagar.  

Under vägen lärde vi oss att flödet inte är jämt och konstant, utan att det kan variera 
mycket. Vi insåg att målet som vi hade satt i början ändrades under vägen, vi fick lägga 
mer fokus på andra områden som vi i början inte tänkt att vi skulle göra. Vi har förstått 
att vi inte kommer att kunna leverera det som företaget trodde var bästa lösningen utan 
att införandet av appen är utan tvekan ett utmärkt komplement, och inte en ersättning, 
till e-post- och telefonbokningsfunktionen. Däremot är vi säkra på att en app av något 
slag med fördel helt skulle kunna ersätta de program som används från att ordern är 
inlagd av ordermottagningen fram till fakturering.  

Vi har bl a lärt oss att använda olika verktyg till det uppdrag vi fick lösa, kunna 
identifiera och angripa problem ur ett holistiskt och logiskt perspektiv och samla fakta 
genom interjuver, primär och sekundär data. Genom att jämföra med andra företag kom 
vi fram till att en app skulle kunna användas för att öka det totala antalet kunder 
samtidigt som det skulle kunna användas för att avlasta och optimera det befintliga 
bokningssystemet. I kartläggningsarbetet, har det visat sig att det finns utrymme för 
många förbättringar inom det administrativa området. 

På grund av vår kompetens har vi valt att lägga större vikt på utredningen av order- och 
informationsflödet. Därför har appen inte fått lika stort utrymme utredningen. Vi tycker 
att självaste konstruktionen, designen och programmeringen av appen bör utredas av 
någon med kompetens inom it. 

Vi har den här tiden lärt oss att fördjupa oss i detaljer som behöver ändras och tillämpa 
teorier. Vidare så har det varit värdefullt att få vara nära verksamheten och studera de 
anställdas vanliga arbetsdag genom att det gav en djupare förståelse i företagets 
problematik. Arbetet har lärt oss att skriva bättre och gett oss insikt i att skriva en 
projektrapport inte är så svårt när allt kommer omkring.  
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7 Slutsats & Rekommendationer 

Detta kapitel beskriver de slutsatser som arbetet haft som mål att komma fram till och tar 

upp rekommendationer och anvisningar till uppdragsgivaren. 
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7.1 Slutsats 

Svanströms EL & VVS AB är ett medelstort företag som har haft problem med att 
förbättra sitt orderhanteringssystem som inte förhåller sig bra till de aktuella 
förhållandena inom teknik. De ville förbättra sitt orderhanteringssystem genom att 
införa en applikation för telefoner och surfplattor som skulle kunna ge administrationen 
en bättre koll över montörerna. Administrationen ville kunna se geografiskt var sina 
montörer befinner sig samtidigt som de ville ha ett geografiskt läge på kunden. 

I rapporten har uppdragsgivarens värdeflöde undersökts och det har upptäckts att 
genom införing av en app i processen har man kunnat förbättra företagets 
orderhanteringssystem. Det bidrog till att hitta flaskhalsar inom företagets 
orderhanteringssystem. Dessa finns bland annat p g a att tiden mellan en bokning och en 
orderbekräftelse, kan variera väldigt mycket eftersom kunden måste så snart som 
möjligt efter att en order beställts svara på ett bekräftelsemeddelande från företaget. En 
annan flaskhals är när montörer skjuter fram ordertilldelning och när montörer skjuter 
fram orderavslutning. 

Det visade sig att vissa delar i flödet kan integreras för att på det sättet eliminera dessa 
flaskhalsar. Tack vare det kan ledtiden minskas och kapacitetsutnyttjande förbättras i 
orderhanteringsprocessen. 

Det upptäcktes också att införandet av en app i orderhanteringssystemet skulle kunna 
hjälpa till med att avlasta det befintliga boknings- och orderhanteringssystemet genom 
att ta emot de enkla ordnarna och lämna de svårförklarade till det befintliga 
telefonbokningssystemet. På det sättet skulle företagets antal kunder och inkomst kunna 
öka. 

7.2 Rekommendationer 

Det är nödvändigt att företaget gör en ny bättre uppdaterad webbsida. Webbsidan säger 
en del som inte stämmer, t ex ISO-certifieringen. 

Möjligheten att boka via e-post ska tas bort från bokningssystemet. Det ska ersättas med 
ett formulär via webbsidan som efterfrågar all nödvändig fakta som ordermottagaren 
behöver för att skapa arbetsordern. 

En rekommendation är att införa en kundapp och en företagsapp. Kundappen ska 
användas för beställning av enklare uppdrag. Företagsappen ska användas för att 
eliminera flaskhalsar och integrera steg i processen. Den ska också hjälpa montörerna 
att kommunicera med varandra och att avsluta en arbetsorder samma dag som den 
utförs.  

För att få den nödvändiga hjälpen med it rekommenderas företaget att ta kontakt med 
it-företag som kan hjälpa till med att införa de appar som behövs i 
orderhanteringssystemet. Exempel på företag som skulle kunna göra detta är företagen 
Kbbs (Kbbs 2014) och Valtech (2014). 

Det är viktigt att alla i företaget hela tiden strävar efter att orderläggning, utförande och 
fakturering ska ske så nära varandra som möjligt. 

Inköp bör inte vara en stödfunktion. Inköp borde göras till en del av processen. 
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För att få mer ordning på planering och prioritering av utförande av uppdrag 
rekommenderas att montörer inte får välja vilka uppdrag de vill ta på sig, utan att det 
införs en centralplanering av orderutföringen. Detta för att bl a undvika att uppdrag 
fördröjs för länge och få en stabil och enhetlig planeringshorisont för så många 
hantverkare som möjligt. 

Slutligen föreslås att marknad, försäljning och callcenter integreras. 

Bild 5. Kbbs företagsapp (Kbbs, 2014) Bild 6. Taxi 020 AB kundapp (Taxi 020 AB, 2014) 
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Appendix 

Detta kapitel sammanfattar diverse information som berör arbetet såsom dokument från 

företag.  
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Intervjuer 

Taxi 020 

Fråga: hur fungerar det i praktiken, hur ser det till när order kommer in just i appen och 
telefon? 

Taxi 020: huvuddelen av våra beställningar kommer via telefon, runt 30-35000 
bokningar per vecka men appen har tagit en del av dem. Även om appen har tagit en del 
av telefonbokningar har vi inte tappat samma volym i telefonbokningar som appen har 
tagit. Cab online heter företaget som tar han om appen, den ingår i koncernen. Dem tar 
hand om beställningarna som ingår där men det är taxi 020 som utför köruppdragen.  

Fråga: ni har alltså ökat beställningarna p g a appen, hur många mer ungefär? 

Taxi 020: den siffran har inte jag. Man kan tro att man skulle tappa i telefonsamtal p g a 
av appen men det har bara ökat. Telefonsamtalen har inte minskat i proportion till 
bokningarna via appen. Bokningar har inte minskat p g a av appen utan tvärtom, de har 
bidragit till mer bokningar. Appen går direkt in i bokningssystemet. Ungdomar använder 
mer appen än vad äldre folk gör, äldre personer kanske vill ha någon som står på andra 
sidan linjen, de vill gärna prata med någon, de vill ha en bekräftelse. Bokningarna (via 
telefon) kommer in via ett dansk system som heter ”Frogne”.  

Fråga: hur lång tid tar det för kunden att boka in via appen? 

Taxi 020: det går fortare om det kommer på länk. Det tar det tid som kunden knappar in 
via appen. Snittbeställningar tar runt 50 seg i samtal, ta fram appen tar ungefär samma 
tid. Däremot vill vi att folk ska använda appen, det blir mindre personalkrävande för oss, 
då kan vi svara på de samtal som tar längre tid, lite speciellare (alltså dyrare tjänster).  

Företaget föredrar alltså att folk beställer via appen, då kan företaget fokusera på att ta 
hand om de beställningarna som kommer in via telefonen, de som kräver mer service. 
Appen är tänkt till resor från A till B, enkla beställningar, inga rullstolsbilar, inga 
speciella beställningar. 

Fråga: vad heter företaget som har gjort appen?  

Taxi 020: valtech heter företaget som har gjort appen åt oss. Det är en cabonline app. 
Cab online jobbar åt alla företagen, taxi 020 app är gul, taxikurirs app är blå men det är 
samma funktion, det ligger i samma system. 

Fråga: Så det är som en kundsegmentering, vissa kunder föredrar taxikurir eller taxi 
020? 

Taxi 020: vissa vill ha gul och vissa vill ha blå. Du tar från samma databas, adressen är 
hämtad från samma ställe. 
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Fråga: Har appen koll på var alla bilar befinner sig, på en karta t ex? 

Taxi 020: Nej, när du väl har fått en bil kan du se på en karta var bilen är. Men du kan 
inte veta innan var bilen befinner sig, bara när bilen har tackat ja på körningen. Appen är 
bara för resor från A till B, kombi o miljöbil. Man kan inte beställa rullstol med appen. 
Enkla bokningar, 99 % av taxikörningar är ju enkla taxibokningar. Appen har också sina 
begränsningar, t ex till valborg fick de stänga ner appen. 

Fråga: vet du hur många order/ år ni får: 

Taxi 020: säg att vi har 30000 samtal/vecka, inte beställningar, samtal snitt. 

Fråga: Går det att se ordnarna som lagts in? 

Taxi 020: ja, man kan söka på tid på beställningar, områden, hur många körningar som 
gått på Vallentuna senaste timmen 

Fråga: så man kan se när en order är bokad, tagen, avslutad? 

Taxi 020: ja det ser vi, vi ser när förarna har taxametern på och av, vi ser i skolkörningen 
när eleven stiger av och stiger på. Bilen ihop med föraren har en rad egenskaper, bilen 
har en rad egenskaper, köruppdraget har också egenskaper. Sen ska allt matcha så att 
rätt förare skickas. Man kategoriserar förare och bil för olika uppdrag dvs. rätt förare 
rätt bil. 

Stockholmståg 

Fråga: Har processen ”anmälan via appen” ersatt ”anmälan genom telefon” 100 %? 

Stockholmståg: I princip har den ersatt 100 % den gamla telefonfunktionen. 
Talsvarsfunktionen är helt avskaffad. Dock är jouranmälan fortfarande via telefon så 
man kan säga att den inte blev 100 % avskaffad. 

Fråga: Har appen avlastat anmälningsmottagningen i företaget? 

Stockholmståg: absolut, betydligt mindre samtal i operativledning OPL 

Fråga: Har appen lett till en bättre kapacitetsutnyttjande i företaget? 

Stockholmståg: personal som sitter i OPL har mer tid att göra saker. Effektivisering av 
arbete har kommit fram på grund av mindre telefonsamtal som tas emot. Vid förarsidan 
så var det 5 minuter som var inlagda i arbetsturerna innan appen infördes. Med appen 
har man lyckats eliminera 5 min i arbetspass/förare per arbetsdag.  

Fråga: Har appen eliminerat eller minskat flaskhalsar? 

Stockholmståg: Ja. Flaskhalsen i OPL har minskat. Enkla anmälningssamtal har 
eliminerats och längre och viktigare samtal kan nu tas emot i telefonen. 
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Fråga: Har appen förbättrat kommunikationen mellan företaget och de anställda? 

Stockholmståg: Ja. Det går enklare och snabbare att göra anmälningsfunktionen. Det har 
blivit enklare för anställda att skriva avvikelserapport, göra önskemål t ex. 

Fråga: Har man genom appen lyckats integrera steg i processen anmälan? 

Stockholmståg: Egentligen inte, processen finns kvar. Det är bara verktyget som har 
förändrats. För planeringsavdelningen har det blivit en integration av två steg som förut 
var svåra att uppdatera mellan varandra. När det blev en ändring av turerna i 
planeringsavdelningen så fick man skriva om allt i anmälningsavdelningen. Med appen 
uppdateras ändringarna automatisk, det är en positiv bieffekt som fick med införingen 
av appen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Ekergren, trafikplanerare och projektledare 
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Funktionskrav 

• Kunden ska kunna skapa arbetsordern genom en applikation som är tillgänglig 
på internet t ex Playstore eller Appstore. 

• Det är viktigt att administrationen och hantverkarna vet var hantverkarna 
befinner sig genom att se dem på en karta. 

• Administrationspersonalen och hantverkarna vill se genom kartor var de olika 
uppdragen är lokaliserade. 

• Det är viktigt att administrationen vet t ex genom färger/flaggor om uppdraget är 
påbörjat, pågående eller färdigt, eller om uppdraget börjar bli gammalt. 

• Hantverkare ska fort och enkelt kunna stänga en order så fort ett uppdrag är 
klart samt att faktura skapas och skickas automatiskt i processen. 
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Processkarta vid Svanströms EL och VVS AB 
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Tidplan 
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