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Digitalisering av verksamhetsplanering 
på whiteboard och papper
Lassen Construction AB 
(LCAB) skapar ordning 
och reda med vår moln-
baserade BPA-plattform, 
(Business Process Automa-
tion, processautomation). 
Efter införande har eff ekti-
viteten och noggrann heten 
blivit mycket bättre i verk-

samheten vilket i sin tur påverkar resultatet i positiv 
riktning, samtidigt som de anställda har bättre koll på 
uppgifter och uppdrag, konstaterar Jonas L assen VD 
för LCAB. Förutom ekonomiskt bättre resultat så har 
också kvaliteten på leveransen till kund blivit eff ek-
tivare och smidigare vilket uppskattas i alla led.

Under hösten 2015 fi ck vi möjlighet att lära känna och 
a rbeta med Jonas Lassen, ägare och VD till Lassen Con-
struction AB (LCAB). LCAB är ett entreprenörsföretag med 
ca 15 anställda som specialiserat sig på arbeten under 
vatten. Hösten 2015 kämpade Jonas med verksamhets-
system som krävde mycket administration och i vissa fall 
var de helt manuella, t.ex. personalplaneringen som då 
gjordes på whiteboard på kontoret. Efter våra första sam-
tal utformades en förändringsplan som i stort skulle om-
fatta i princip hela verksamheten. Samtidigt var vi överens 
om att stödet skulle föras in succesivt och i den ordning 
som initialt gav störst eff ekt.

Planen omfattar nedanstående områden:

• Digitaliserad personalplanering med syfte att ta bort 
de manuella momenten och samtidigt skapa en möj-
lighet att, oberoende av plats, kunna följa var och en 
i den dagliga verksamheten. Samtidigt skapa en avse-
värt bättre framförhållning, inte bara för Jonas utan 
också för hans anställda.

• Rapporteringsapp på telefonen eller platta för 

a nställda, där var och en dagligen kan redovisa arbe-
tad tid. Rapporten är sedan underlag för fakturering 
samt den anställdes löneunderlag. Kombinerat i den-
na fi nns också fält som fångar maskinanvändning och 
förbrukning av vissa byggvaror. Strävan är att samla 
så mycket information som möjligt på ett uppdrag.

• Dokumenthantering, som specialdesignats för att 
håll a reda på bolagsdokument, projektdokument 
samt ekonomiska dokument knutet till uppdrag.

• Fakturamottagning där Jonas enkelt kopplar faktura 
till uppdrag för vidarefakturering. Funktionen är 
s edan direkt kopplad med Fortnox med tolkning och 
attest.

• Skapa underlag för kundfaktura. Genom vår integra-
tion kan Jonas enkelt skicka uppgifter till Fortnox som 
sedan skapar och skickar kundfaktura.

• Hantera och hålla koll på nya uppdrag och nya kun-
der. Kort sagt ett enkelt säljstöd.

Med utgångspunkt i vårt No!-codingverktyg** så har vi 
lyckats att automatisera och konsolidera de fl esta av 
LCABs processer. Vinsterna är tydliga. Bättre planering 
ger tidsbesparingar och mindre ”ringa runt”.  Anställdas 
rapporteringsapp säkerställer gjorda timmar på projekt 
vilket ger bättre ekonomiskt resultat och mindre diskus-
sioner med kund. Med leverantörsfakturakopplingen slip-
per Jonas alla mappar med papper, vilket gör att han kan 
hantera administrationen där han vill, samtidigt som han 
kan hålla likviditeten hög då precisionen på vidarefaktu-
reringen blivit högre. Sammanfattningsvis skapar portalen 
en rörelsefrihet samt bättre kontroll som i sin tur gör att 
Jonas kan ta fl er uppdrag.

*BPA-Business Process Automation – automatisering av 
verksamhetsprocesser

**No!-Code – leverans av processkritiska applikationer 
utan kodande. Konfi gureras upp.

En arbetsmiljö som kräver fl yt.


