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När tid är pengar… 
Eliminera gissningar och skapa bättre resultat 

 

Denna vitbok handlar om hur du kan få ut mesta möjliga av ditt företag nu 

och i framtiden genom att använda tidrapportering strategiskt i vardagen. 

 

Med exakt och fokuserad tidrapportering förbättras siffrorna på sista raden. 

Dessutom skapas en grund för bättre beslut och större anpassningsförmåga 

när faktiska uppgifter ersätter gissningar i allt från tillväxtplaner till 

bedömning av projekt 

Strategisk tidrapportering 

Håll koll på tiden och gå om konkurrenterna! 
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Strategisk tidrapportering 
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1 Använd tidrapportering strategiskt 

Alla företag kan få strategisk utdelning med tidrapportering. Typen av avkastning är 

beroende av företagets utvecklingsstadium. Vissa måste få en överblick av 

kostnaderna för projekten. Andra är redo att skapa kontinuerliga inlärningsslingor, 

där medarbetarna är självstyrande och samtidigt noga följer företagets strategi. 

 

Tidrapportering är ett strategiskt verktyg, som fungerar i de flesta branscher och 

affärsmodeller. Ert företag består av resurser som ska nå målsättningar och 

tidrapportering är ett verktyg som hjälper er att nå målen. 

 

Vanligtvis tänker man på kontroll och övervakning, ekonomi och kostnadskontroll, 

när man talar om tidrapportering. Eller fakturering, eftersom timmarna är 

faktureringsunderlaget – men där man kanske inte rapporterar icke-fakturerbar tid. 

 

Men om man tänker på tidrapportering i samtliga funktioner i företaget, får man ett 

verktyg som ger svar på strategiska frågor, där beslutsunderlaget snarare utgörs av 

fakta än av magkänsla. Det är både styrelsen, direktionen och medarbetare glada för 

– och resultaten syns på den nedersta raden. 

 

Läs vitboken och få inspiration till ert eget strategiska arbete. 

 

2 Optimera verksamheten och affärs- och 
strategiutveckling 

Tidrapportering kan ingå på alla nivåer i företaget. Detaljnivån och noggrannheten i 

rapporteringarna avgör, vad man kan använda dem till.  

 

Nedan tittar vi närmare på: 

 Strategiutveckling, investering och skalbarhet: Hur används företagets tid, 

och är det effektivt? 

 Prognos och optimering i realtid: Få inblick i hur projekten ligger till just nu 

och ingrip, om det är nödvändigt. 

 Optimering av verksamheten: Faktureringsunderlag, täckningsgrad och 

förbättrad bedömning av tid och projekt. 
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 Förenklad personalledning: Tid-/ärendehantering, flexlön och analys av 

sjukfrånvaro. 

 

2.1 Strategiutveckling, investering och skalbarhet 

Använder vi tiden rätt? 

Alla företag vill använda tiden på det som är dess syfte och det som skapar grunden 

för vinst på kort och lång sikt. Men det kan vara svårt att bedöma om medarbetarnas 

insatser bär frukt i tillräckligt hög grad. Och deras insatser skulle kunna bära mer 

frukt om man konstbevattnade vissa träd lite mer, so to speak. 

 

Med tidrapportering får företaget möjlighet att analysera om tidsförbrukningen ger 

tillräckligt stort utbyte när man tittar på vissa typer av projekt och aktiviteter – eller 

andra tvärsnitt av verksamheten. 

 

 Använder vi tillräckligt mycket tid på försäljning? Finns det ett samband 

mellan hur mycket tid vi faktiskt använder på försäljning och vad vi tror att vi 

använder? 

 Vilken del av försäljningen är det mest effektivt att lägga ned tid på? 

 Vilka aktiviteter ger störst täckning per använd timma – och kan vi använda 

mer tid där? Kan vi sälja fler av de tjänsterna? 

 

Hur mycket investerar vi – och i vad? 

När företaget mäter all tid, är det inte bara fakturerbar tid, utan ni får också en inblick 

i hur mycket ni investerar i produktutveckling och andra saker, där inkomsten inte är 

direkt relaterad till tidsförbrukningen.  

Därmed kan ledningen bättre värdera om prioriteringarna är riktiga. Är 

produktutvecklingen för dyr? Ska produktutveckling få mer tid? 

 

Hur skalbara är vi? 

När företaget växer är det viktigt att förutse kostnaderna för leveransen, när 

kundkretsen fördubblas. Ni eliminerar gissningarna i tillväxtstrategin, när ni optimerar 

processerna på basis av tidrapportering. 
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”Företaget 

kan 

kontinuer-

ligt justera 

planeringen, 

om projekt 

kräver extra 

resurser” 

 

 

 

Tidrapporteringarna ger en grund för att samla erfarenheter om medarbetare och 

projekt samt bedöma hur kommande medarbetares prestationer kommer att 

utvecklas i framtiden. 

 

2.2 Prognos och optimering i realtid 

Tidrapportering i kombination med resursplaneringen i ett modernt onlinesystem gör 

det möjligt att kontrollera belastning och slutförandegrad i realtid.  

Företaget kan kontinuerligt justera planeringen, om projekt kräver extra resurser eller 

om andra projekt är klara tidigare än planerat. 

 

Statisk eller dynamisk resursplanering? 

För många företag är det ett stort steg framåt för att gå från statisk och manuell 

planering till dynamisk och automatiserad resursallokering.  

När rapporterad tid ingår i planeringen i realtid, ger projektstyrningen en helt 

uppdaterad bild av var projekten befinner sig, och om det finns resurser som faktiskt 

är tillgängliga för alla projekt  

 

Om en medarbetare inte utför arbetet som planerat, "skyller" medarbetaren ändå på 

timmarna i resursplaneringen och medarbetarens belastning blir därmed högre i 

framtiden.  

På så sätt kan du ta hänsyn till om det finns tillräckliga resurser för alla projekt, och 

du kan omedelbart följa upp projekt som kräver extra resurser. 

 

2.3 Optimering av verksamheten 

Enkel fakturering av konsulttjänster 

De flesta företag inför tidrapportering för att räkna ut debiterbara timmar, så därför är 

tidrapportering oumbärligt för företaget. På projekt som beräknas efter använd tid är 

tidrapporteringen underlaget för faktureringen. I fastprisprojekt ger 

tidrapporteringarna möjlighet till interna uppföljningar med medarbetarna och att föra 

en dialog med kunden om hur projektet framskrider. 

 

Täckningsgrad och genomsnittligt timpris per kund/projekt/konsult 

Peter Drucker skrev: "What gets measured, gets managed." Genom att mäta 

affärsresultat på kunder, projekt och enskilda medarbetare kan företaget följa upp 

när resultaten haltar - och fira när det blir höga resultat. Detta ger ett mycket effektivt 

styrverktyg. 
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Bättre bedömningar av fastprisprojekt 

Företaget får erfarenhet av hur tidsförbrukningen är på bestämda faser i olika typer 

av projekt och får därmed ett bättre underlag för att bedöma liknande projekt i 

framtiden.  

 

Det ger också värdefulla insikter om bedömningar och faktisk använd tid alltid står i 

ett visst förhållande till varandra. Så det kan vara en god idé generellt att justera 

bedömningar i riktning mot det faktiska. 

 

2.4 Förenkling av personalledning 

Semesterplanering 

När resursplaneringen finns samlad online ger semestertiden inga överraskningar, 

eftersom det är tydligt vilka resurser som finns tillgängliga och när. Samordning av 

minimibemanning under semesterperioden är enkel, snabb och öppen för alla. 

 

Kontroll av flextid 

När medarbetarna kan flexa, är det mycket lätt att hålla reda på flex-redovisningen 

med ett tidrapporteringssystem. På så sätt blir det inga diskussioner om hur mycket 

som finns på flex-kontot. 

 

Minska sjukfrånvaron 

När medarbetare rapporterar sjukfrånvaro, kan företaget omedelbart se och följa upp 

om frånvaron ökar för en person eller avdelning – eller om det finns ovanliga mönster 

med "måndagssjuka" och liknande. 

 

3 Så här fördubblade vi säljresurserna  

Vi trodde, att vi använde 20 % av våra resurser på försäljning.  

Vi var 15 personer i företaget. Två säljare på heltid, en halv person på 

marknadsföring och den administrativa direktören som halvtids säljare. Allt som allt 

tre personer av 15 på försäljning. 

 

Genom att tidrapportera exakt, upptäckte vi att vi endast använde endast 11 % av 

tiden till försäljning eller leadgenerering. 89 % gick till andra saker – kundservice, 

administration, och 45 % gick till produktutveckling. Och bara en liten bit gick till 

företagsutveckling. 
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Styrelsen hade länge sagt att utvecklingen var för tung, men nu fick vi plötsligt ett 

konkret underlag för diskussion. Vi ville gärna omvandla företaget från produktfokus 

till marknadsfokus. 

 

Så vi gav oss själva ett strategiskt mål: 50 % av tiden och 50 % av lönesumman skall 

vara marknadsorienterad: Försäljning, marknadsföring eller kundkontakt. 

 

3.1 Från 11 % till 20 % marknadsorienterad tid 

Vi har nått målet för lönesumman. Tiden är fortfarande något lägre än 50 % eftersom 

vi har en grupp malaysiska utvecklare som har lägre timlön än danska säljare.  

 

I dag använder vi 25 % av vår tid på produktutveckling. Vi har dock inte skurit ned på 

produkten, men har ökat i marknadsledet, så att balansen har blivit som vi ville ha 

den. 

 

Vi gjorde flera saker för att nå målet: 

 

 Vi försökte att omvandla tid för att bli marknadsorienterade. 

 Nya medarbetare skulle vara marknadsorienterade. 

 

Idag utgör försäljning och leadgenering 20 % av tiden, en ökning från 11 %. Och vid 

styrelsemöten har vi börjat tala om hur vi kan använda tiden bättre, i stället för att 

tala om att vi kanske gjort för få säljinsatser. 

 

Om det kan mätas, kan det styras. 
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    FAKTARUTA 1: Praktisk implementering   

    TimeLog har skapat en projektstruktur i försäljning, som är detaljerad men 

    ändå enkel. Det är viktigt att det är odiskutabelt, vilken aktivitet som 

    medarbetaren ska välja. 

 

    TimeLogs säljkonsulter kan välja mellan: 

 Förbereda bokningar av möte 

 Mötesbokning av potentiella kunder (canvasförsäljning) 

 Telefonkontakter, som har beställt en demo 

 Mötesförberedelser 

 Möte – online 

 Möte –på plats 

 Restid 

 Utarbeta anbud och avtal 

 

    Säljarna utför ofta tidrapporteringen mobilt via Timelogs-appen mellan möten  

    eller under transporten, så det krävs inte extra arbetstid för att utföra 

    rapporteringarna. 
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4 Mognad avgör det strategiska utbytet 

Hur tidrapporteringen kan utnyttjas strategiskt beror på företagets erfarenhet och 

processmognad. Vi använder SPI Research's "Professional Services Maturity Model" 

för att illustrera detta. Det finns fem nivåer av mognad i företaget: Heroic, Functional 

Excellence, Project Excellence, Portfolio Excellence och Collaborative. 

 

Företag kan använda tidrapportering för att förflytta sig uppför mogenhetstrappan 

och uppnå en mer skalbar affärsmodell.  

 

Försök att bedöma var ditt företag ligger på skalan. 

 

Nivå 1 – Heroic 

På denna nivå handlar det om att över huvud taget få tidrapporteringen att äga rum. 

Företaget använder vanligen tidrapportering för att skapa faktureringsunderlag.  

 

15 % av alla företag befinner sig här – och nästan alla börjar här. 

 

 

       

    FAKTARUTA 2: S-indexet 

    TimeLog använder ett "S-index" för att mäta säljarnas resultat vid bokningar av  

    möten. TimeLog arbetar strategiskt med att öka S-indexet för säljarna på  

    basis av tidrapporteringar och resultat. 

 

    Produktivitetsmålet för en säljare kan vara 10 poäng i S-indexet per vecka.  

    Det ger 3 poäng att boka ett möte vid kalla samtal. Det ger 1 poäng att boka  

    ett möte vid ett "inbound" lead, dvs. en potentiell kund, som själv har hört av  

    sig. På de interna säljmötena bedömer TimeLog effektiviteten genom att  

    beräkna S-indexet per timma för varje säljare.  

 

    Indexet ger en öppen och konstruktiv diskussion, som annars är svår att  

    åstadkomma. Med en spännvidd av 0,6–1,6 bland säljarna är det möjligt att  

    diskutera metoder och erfarenheter och höja resultaten för alla säljare. 

    Detta gynnar både den enskilda säljaren, teamet och hela företaget. 
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MÖJLIGHET: Tjäna pengar 

Företaget kan öka faktureringsgraden på projekt och minska nedskrivningarna. Kort 

sagt: Tjäna pengar! 

Tidrapportering ger ett faktureringsunderlag som ni kan ta ställning till. Därigenom 

kan ni välja att fakturera tiden, om ni har en avtalsenlig grund, för detta. Eller också 

kan ni revidera avtalet med kunden. 

 

Nivå 2 – Functional Excellence 

Här gäller tidrapportering på plats, och företaget utarbetar ett dataunderlag för att 

bedöma framtida projekt. Ni kan budgetera för varje projekt och lätt göra 

uppföljningar. Enskilda processer är optimerade, men alla processer i företaget följer 

inte best practice.  

 

25 % av alla företag befinner sig på denna nivå. 

 

MÖJLIGHET: Optimera processer 

Ekonomin i de enskilda projekten är ofta ogenomskinliga. Genom att utvärdera 

tidrapporteringarna kan företaget börja optimera befintliga processer och göra 

företaget mer effektivt och lönsamt. 

 

Nivå 3 – Project Excellence 

Nu är alla processer standardiserade och tidrapportering fungerar inom alla 

funktioner. Ni kan tidsplanera i samband med projektledning och tidrapportering. 

 

25 % av alla företag befinner sig på denna nivå. 

 

MÖJLIGHET: Säker bedömning 

Här kan företaget göra en bedömning av tidsförbrukningen på projekt. 

Nedskrivningar på projekt är minimala. 

 

Nivå 4 – Portfolio Excellence 

Företaget har fått en automatiserad resursstyrningsplan. Det innebär att företaget 

kan planera i detalj och handla enligt planen – men också reagera och justera 

planerna regelbundet. Det förutsätter, att alla tidrapporteringsdata hanteras i realtid, 

och att projektplanering och resursallokering är integrerade med tidrapporteringarna. 

 

15 % av alla företag befinner sig på denna nivå. 

 



 

11  

Whitepaper 

 

 

MÖJLIGHET: Göra uppföljning omedelbart och vara skalbar 

Resursplanering av pågående projekt kan justeras på basis av slutförandegraden. 

Tack vare integrationen mellan resursplanering och tidrapportering blir arbetsflödet 

enkelt och smidigt, så att både ledning och medarbetare får en överblick av projekt 

och ekonomi i realtid. Det öppnar möjlighet att aktivt bestämma, hur ni använder tid 

på fastprisprojekt. 

Överblicken och effektiv förvaltning gör företaget skalbart på en helt annan nivå än 

vid de lägre mognadsnivåerna. 

 

       

    FAKTARUTA 3: Resursstyrning 

    Tidrapportering i TimeLog Project ger feedback på resursstyrningen i realtid.     

    På så sätt kan ni övervaka och korrigera de projekt som håller på att spåra ur  

    och behöver fokus. Det ögonblick medarbetarna tidrapporterar, kan ni se vad  

    som har utförts och vad som är utestående. 

 

    På så sätt blir projektstyrning i TimeLog Project en avbild af situationen i  

    företaget i realtid. 

    Många företag gör resurshantering på ett kalkylblad, projektplan på ett annat   

    blad och tidrapportering i ett separat system - eller till och med på ännu fler  

    kalkylblad.  

 

    När vi genomför TimeLog Project hos nya kunder ser vi ofta, att deras  

    resursplaner snabbt föråldras, eftersom de inte tar hänsyn till de faktiska  

    tidrapporteringarna. TimeLog Project kopplar ihop företagets projektplaner,  

    resursplaner och faktiska tidsförbrukning. 
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”Det tar 

normalt tre 

minuter per 

dag att göra 

och leverera 

tidrappor-

teringarna” 

 

 

 

Nivå 5 – Collaborative 

På nivå 5 optimerar företaget ständigt sina processer i en integrerad inlärningsslinga. 

Ni börjar använda siffrorna från tidrapporteringar för att ändra beteende, och 

kontinuerliga förbättringar av processer är ett mål i sig. Ni anger riktmärken för att 

kontinuerligt mäta resultat och förbättra organisatoriska processer. 

 

5 % av alla företag befinner sig på den högsta nivån. 

 

MÖJLIGHET: Beteendeförändringar 

Företaget har gått den långa vägen från att gissa sig till tidsförbrukningen och 

utveckla de grundläggande tjänsterna till att dela kunskap och vidareutveckla 

välfungerande tjänster. Medarbetarna kan arbeta självständigt och självstyrande 

utan att kompromissa med företagets strategi och mål. 

Medarbetarna kan ändra sitt beteende i de olika processerna baserat på de 

kunskaper som tidrapporteringsformuläret utgör. 

 

5 Hur lyckas ni med tidrapporteringen? 

Det tar normalt tre minuter per dag att göra och leverera tidrapporteringarna. Ändå är 

det en utmaning att få med medarbetarna på idén.  

Motstånd mot tidrapportering uppstår, så snart medarbetarna känner att 

tidrapporteringarna inte är viktigt för deras dagliga arbete. Därför ger vi i detta avsnitt 

ett antal exempel på hur ni kan motivera medarbetarna. 

 

Nästa steg är att få data med tillräckligt hög kvalitet. Det krävs ett kontinuerligt arbete 

för att optimera strukturen och rutinerna kring tidrapportering – men utbytet kan vara 

avgörande för företagets utveckling. 

 

5.1 Tävla och ha kul! 

I TimeLog mäter vi hur lång tid det tar, från det att medarbetaren utför arbetet till 

tidpunkten för tidrapporteringen. Den siffran bör minskas så mycket som möjligt för 

att förbättra kvaliteten på tidrapporteringen, eftersom det är mycket svårt att komma 

ihåg exakt hur mycket tid man använt på en uppgift, när det har gått ett par dagar. 

 

Vi har en "omvänd Topp 5" på vår gemensamma skärm i köket, där de medarbetare 

som har "halkat efter" kommer att listas. De bästa får ett pris, så det är något som 

man går in för att lyckas med. 
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5.2 Visa vad var och en tjänar in till företaget 

Timelogs konsulter kan se hur mycket pengar de har tjänat en viss dag, och det är 

något som ger motivation. De kan se omsättning som producerats under den 

pågående månaden i fastprisprojekt, uppgifter om använd tid, klippkort m.m., och de 

vet "när jag passerar månadens budget" – om de uppnår detta. 

Det är motiverande för konsulter att de bidrar till omsättningen, även om de inte är 

provisionsanställda. 

 

5.3 Alla vägar bär till Rom 

Det utlöser kanske inga skratt, men genom att ha flera ingångar till tidrapportering – 

veckorapporter, dagsrapporter, mobilappar, webbläsaråtkomst, PC-klient m.m. – kan 

alla hitta ett sätt att rapportera tiden på, som är lätt och bekvämt. 

 

5.4 Gör möjligheterna entydiga  

Det bör inte råda något tvivel om vilket projekt medarbetaren ska välja vid 

tidrapporteringen. Det är lättare sagt än gjort, och man får ofta gå igenom flera 

versioner av listan med aktiviteter, innan man har rätt rubriker. Men det sänker 

motivationen och uppgifternas kvalitet, om medarbetaren är osäker på hur en 

bestämd aktivitet ska rapporteras. 

Se ett exempel på säljarnas lista i avsnittet om fallet med Timelogs försäljning. 

 

 

 

Figur 1: Vem 

har halkat 

efter?  

På skärmen 

kan vi se, vem 

som har halkat 

efter med sin 

tidrapportering. 
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5.5 Evaluera fastprisprojekt 

När medarbetarna arbetar på fastprisprojekt eller projekt utan direkt fakturering av 

tidsförbrukning, kan det vara svårt att övertyga medarbetarna om att de ska 

tidrapportera.  

Här motiveras det, om ni använder tidrapporteringarna till att följa värdet av 

utvecklingen på projekten och när ni därefter utvärderar och förbättrar processer och 

gemensamt tittar på lönsamheten i projekten. 

 

5.6 Rapportera störningar 

När en annan kund ringer och frågar om föregående månads projekt; när en kollega 

ber om hjälp med sitt eget projekt; när chefen kommer och frågar, hur det går ... 

 

Alla de oförutsedda händelser, som är vardagsmat och kanske bara bortkastad tid. 

Många låter bara tidrapporteringen på det pågående projektet "svälja" de 

händelserna, men det går att samla ihop dem och få en mer realistisk uppfattning om 

hur tiden används. 

Det är särskilt värdefullt att samla in synpunkter på andra medarbetares projekt för 

att se hur ni - till exempel - kan optimera kunskapsutbytet i företaget. 

 

Om det är enkelt att rapportera störningar, är det lätt att lyckas med det. 
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6 Vill du veta mer? 

Hur kan ni använda tidrapportering strategiskt i företaget? Var befinner ni er på 

mogenhetstrappan? Vilka möjligheter har ni att optimera resursplanering och 

projektekonomin? 

 

6.1 Om mognadsnivåer i serviceföretag (engelska) 

 http://www.spiresearch.com/psmaturitymodel/ 

 

6.2 Vitbok: Tidrapportering i TimeLog (pdf) 

 http://help.timelog.com/media/1549/tidrapportering-i-timelog_se.pdf   

 

6.3 Processer som flyttar upp er på stegen 

 http://www.timelog.se/produkt/ledningsrapporter/ 

 

 http://www.timelog.se/produkt/resursplanering/  

 

 http://www.timelog.se/produkt/projektstyrning/  

 

 http://www.timelog.se/produkt/tidrapportering/  

 

http://www.spiresearch.com/psmaturitymodel/
http://help.timelog.com/media/1549/tidrapportering-i-timelog_se.pdf
http://www.timelog.se/produkt/ledningsrapporter/
http://www.timelog.se/produkt/resursplanering/
http://www.timelog.se/produkt/projektstyrning/
http://www.timelog.se/produkt/tidrapportering/
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7 Fyra fallstudier om tidrapportering 

7.1 En digital designbyrå tjänade en miljon på HelpDesk 

Medarbetarna på designbyrån använde en stor del av tiden på små 

supportförfrågningar från kunder. Tidigare var det för besvärligt att ange kund och tid 

på de många små telefonsamtalen och mejlen, men med TimeLog HelpDesk fick 

man praktisk möjlighet att göra detta. 

Designbyrån tjänade en miljon kronor det första år genom att minutiöst rapportera tid 

på supportförfrågningar. 

Ju fler uppgifter man har per dag, desto viktigare är tidrapporteringen för att tjäna 

pengar.  

 

7.2 Konsulthus ökade omsättningen med 2 miljoner 

Ett managementkonsultföretag med större projekt använde inte tidrapportering 

systematiskt, och projektekonomin vacklade. Ledningen hade svårt att sätta fingret 

exakt på problemet. 

Genom att införa tidrapportering stod det plötsligt klart, vilka konsulter som fick 

resultat, och vilka projekt som var bra. Det visade sig att enskilda konsulter sålt 

mycket stora projekt för billigt – projekt som företaget annars var stolt över. 

Företaget ökade omsättningen med 2 miljoner redan under det följande 

räkenskapsåret. 

 

7.3 CMS-byrå gör tidrapportering till något kul 

En medelstor CMS-byrå höjde kvaliteten på tidrapporteringarna genom att visa allt 

för alla. Via en skärm med dashboard på varje våning i byggnaden, ser man nu 

tidrapporteringarna i realtid. Därigenom har det nu blivit en sport för medarbetarna 

att tidrapportera. 

På basis av detta har företaget skapat en säker erfarenhetsgrund som de kan 

bedöma sina kundprojekt efter. 

 

7.4 Individuella bonusar på fastprisprojekt 

En digital reklambyrå som driver fastprisprojekt med bonusavlönade medarbetare. 

Om ett projekt fortskrider, har man en solidarisk beräkningsmodell, där projektets 

resultat automatiskt kan fördelas till de personer som är involverade i projektet i 

realtid. 


