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1. Indledning 

Rapporten her er et resultat af det afsluttende projekt på HD Regnskab og Økonomistyring ved 

Copenhagen Business School.  

Den omhandler Private Equity-rådgiver virksomheden North Sea Capital A/S (herefter North Sea 

Capital), hvori begge forfattere til denne rapport har været ansat under processen.  

Målgruppen for denne rapport er derfor primært virksomheden selv, herunder både medarbejdere 

og ledelse.  

Rapporten vil dykke ned i nichebranchen “Private Equity” og herunder “Fund of Funds-strukturen”. 

Private Equity omhandler investeringer i unoterede selskaber, hvor investorerne typisk forpligter sig 

med begrænsede partnerskaber. Oftest foretages disse investeringer via fonde (private equity-

fonde), hvis formål er med en stor kapital at investere i unoterede selskaber. 

Fund of Funds er en enhed, i Danmark oftest et kommanditselskab (K/S), der investerer i andre 

fonde, i denne branche investerer kommanditselskabet i private equity-fonde, hvori de køber 

minoritetsejerandele.  

Tidshorisonten for disse investeringer er langsigtet, da hele processens levetid typisk er 10-15 år fra 

investorernes første commitment1, til de sidste ejerandele i selskaberne er solgt. Af nedenstående 

figur 1 fremgår det beskrevne forløb fra start til slut. 

Figur 1, investeringsforløb i Fund of Funds, egen tilvirkning 

 

1 En aftale hvori investorerne forpligter sig økonomisk til et fastsat investeringsbeløb 
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Fund of Funds har mulighed for at samle en større gruppe investorer, hvilket skaber en større 

volumen til at investere i flere underliggende private equity-fonde.  

Investorerne kan på den måde opnå en bred investeringsportefølje, selvom de kun foretager én 

enkelt investering, men også derfor er der flere led i investeringsstrukturen fra investor til selskab. 

Hver private equity-fond har i gennemsnit en investeringsportefølje på 22 underliggende selskaber2. 

Denne struktur er afbilledet i figur 2. 

 

Figur 2, organisationsstruktur i Fund of Funds, egen tilvirkning 

 

  

2 Gennemsnit beregnet ud fra en Fund of Funds’ portefølje i North Sea Capital 
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2. Rapportstruktur  

DMAIC 

For at kunne skabe overblik og give struktur til rapporten, vil vi benytte os af DMAIC-modellen der 

har til huse i Six Sigma teorien.  DMAIC-modellen består af 5 faser, hvor hver fase vil have deres eget 

afsnit. DMAIC-modellen består af følgende fem faser:   

● Define: Definér problemet, områder for forbedringer eller specifikke kundeønsker. 

● Measure: Måle hvordan de nuværende processer opererer. 

● Analyze: Analyser processen for at kunne finde grunden til fejlene. 

● Improve: Forbedre processen ved at fjerne problemet. 

● Control: Kontroller den effektiviseret proces, for at være sikker på at den er på højeste 

niveau. 

Teoriafsnittet samt analyseafsnittet vil således være delt ind ovenstående 5 faser for at skabe 

struktur i rapporten. Rapportstrukturen kan ses på næste side, figur 3. 
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Figur 3, rapportstruktur – egen tilvirkning 
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3. Problemdefinition 

3.1 Problembaggrund3 

På baggrund af den atypiske fondsstruktur beskrevet i forrige afsnit, opstår der en tidsforskydning i 

rapporteringen til investorerne, i og med at porteføljeselskaberne har en tidsfrist for, hvornår de 

skal aflægge regnskab til private equity-fondene, som så derefter skal aflægge regnskab til fund of 

funds’en, der til sidst skal aflægge regnskab til investorerne. Der opstår i denne proces meget 

uundgåelig ventetid for investorerne. Det er derfor vigtigt, at rapporteringen sker hurtigst muligt, 

så ikke data og informationerne i rapporterne bliver forældet, inden de når frem. Derudover har 

investorerne, blandt andet i Danmark, en indberetningspligt til myndighederne, hvorfor det 

naturligvis også er vigtigt, at de har deres investeringsoversigter rettidigt. En tidstro rapportering er 

altafgørende i denne branche.  

For North Sea Capital som Fund of Funds administrator, er hele regnskabsprocessen meget 

langsommelig. Der er en naturlig ventetid i forhold til modtagelse af regnskabsdata og så er der 

meget manuelt indtastningsarbejde, der er tidskrævende og ydermere kræver en høj grad af 

kvalitetssikring, hvilket på nuværende tidspunkt kræver manuelle ressourcer.  

Dette resulterer i, at investorerne ofte modtager kvartalsregnskaber op mod tre måneder efter 

kvartalets udgang, hvilket forårsager, at de bliver utålmodige og enten efterspørger regnskaberne 

eller estimerede værdier på deres ejerandele. 

På trods af den lange tidshorisont der er mellem North Sea Capital og deres investorer, er det vigtigt 

for North Sea Capital at bevare tilfredse investorer for at sikre deres fremtid. North Sea Capital er 

meget afhængig af deres omdømme og det afkast de kan generere, for at kunne skaffe investorer 

til nye fremtidige fonde og derved være ’going concern’. Derudover er det et must at have tilfredse 

og glade kunder, for at kunne leve op til den strategi og vision North Sea Capital har.  

Vi ønsker at undersøge om en effektivisering af de nuværende processer kan løse problemet ved 

både at minimere spildtiden og samtidig højne kvaliteten af data, hvilket giver bedre grobund for 

analysearbejdet i North Sea Capital’s backoffice4.  

3 Bog: Doing Case Studies, side 79 
4 Backoffice er North Sea Capitals regnskabsafdeling 
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3.2 Problemformulering 

Hvordan kan North Sea Capital effektivisere deres nuværende arbejdsprocesser i forbindelse med 

udarbejdelse af kvartalsrapporter, så spild i processerne reduceres og kvaliteten højnes? 

3.2.1 Begrebsafklaring5 

Problemformuleringen indeholder to centrale begreber: automatisering og optimering. Vi definerer 

automatisering, som en manuel proces der bliver gjort elektronisk selvkørende og en optimering 

som en proces der bliver forbedret.  

 

3.3 Undersøgelsesspørgsmål 

Vi vil besvare vores problemformulering ved at gennemgå de 3 nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål, et beskrivende, et analyserende og et perspektiverende, der vil vejlede os 

gennem analysearbejdet af vores case North Sea Capital og deres muligheder for effektivisering.  

● Hvordan benyttes LEAN i en administrativ virksomhed? 

o Vi finder det nærliggende at belyse hvordan LEAN kan anvendes som analyseredskab 

for North Sea Capital som administrativ virksomhed, eftersom LEAN-filosofien har 

oprindelse i produktionsvirksomheder 

● Hvilke arbejdsprocesser har North Sea Capital for udarbejdelse af kvartalsrapporten til deres 

investorer? 

o Vi finder det nødvendigt at have kendskab til, hvordan de eksisterende 

arbejdsprocesser i udgangspunktet foregår, for eventuelt at kunne ændre på disse 

og samtidig vil en kortlægning af processerne visualisere, hvor der er flaskehalse eller 

andre direkte udfordringer.  

● Hvad karakteriserer værdi for investorerne? 

o Eftersom de ikke-værdiskabende aktiviteter, jævnfør LEAN-filosofien, for kunderne 

er spild og bør elimineres, er det relevant at undersøge hvad North Sea Capitals 

kunder, investorerne, mener er værditilskrivning. 

5 Bog: Den gode opgave, side 270 
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● Hvordan kan North Sea Capital skabe fordele ved at reducere variationer i deres nuværende 

arbejdsprocesser? 

o For at kunne vejlede North Sea Capital bedst muligt, er det interessant at undersøge 

hvordan de kan forbedre deres nuværende processer og hvordan de derved kan nå 

deres mål.  

3.4 Afgrænsning 

Denne rapport er afgrænset til alene at omhandle North Sea Capital og deres situation, hvorfor 

problemet kun besvares i forhold til North Sea Capital og ikke det generelle marked. 

North Sea Capital’s “produktion” foregår i deres backoffice, hvor der varetages mange forskellige 

driftsopgaver. Eftersom kvartalsrapporteringen er den hovedproduktet og udgør cirka 63% af 

arbejdsvolumen, afgrænser vi os fra at gå i dybden med de resterende driftsopgaver og fokuserer 

derfor udelukkende effektivisering af udarbejdelse af kvartalsrapporteringen.  

Vi afgrænser os til at besvare problemet som en foranalyse og diskussion af de muligheder, som en 

effektivisering via LEAN og Six Sigma-filosofierne kan medføre. Derfor afgrænser vi os fra at indføre 

de løsningsforslag vi kommer fra til i denne rapport. Vi vil derfor foretage analysen ud fra 

forudsætninger og antagelser baseret på de nærliggende teorier.  

Arbejdsprocesser kan defineres og illustreres i et vidt omfang af metoder. Til at definere North Sea 

Capitals arbejdsgange og processer, vælger vi at benytte metoderne flowcharts og Value Stream 

Mapping. Flowcharts er en klassisk og anerkendt teknik vedrørende “business process” og Value 

Stream Mapping differentierer sig herfra ved at fokusere på værdistrømmene i selv samme flow. Vi 

vil benytte metoderne i samspil og udspecificere de væsentlige dele af de enkelte metoder, som vi 

vil benytte. For at besvare vores problem, vil vi derfor afgrænse os til kun at belyse flowcharts på de 

enkelte low-level-niveauer og samtidig afgrænse os fra at benytte denne metodiks detaljeringsgrad 

ved udarbejdelse af et Value Stream Map, hvor vi derimod vil anskue det fra et high-level-niveau.    

Effektivisering kan defineres på flere måder og tilgangen til effektivisering kan være ganske 

forskellig. Vi har valgt at indsnævre sådanne effektiviseringsmetoder og kan på baggrund heraf 

opstille tre forskellige tilgange til hvordan effektivisering kan praktiseres.  
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- Rationalisering 

- Outsourcing 

- Lean 

Dette er tre vidt forskellige tilgange til effektivisering, der har forskellige grader af involvering og 

perspektivering.  

Vi vil i denne rapport afgrænse os fra at løse problemet ved en simpel rationalisering, eftersom 

rationalisering relaterer til direkte nedskæringer, enten i produktion eller medarbejderstab, hvilket 

er et ganske kortsigtet perspektiv, der ikke forholder sig kritisk til konkrete forbedringsforslag. 

Derudover er omdrejningspunktet for vores problemløsning heller ikke, at løsningen skal findes 

hurtigst muligt, eftersom North Sea Capital ikke vurderes som værende i en krise. Havde dette været 

tilfældet, kunne vi have valgt at undersøge ‘rationalisering’ nærmere, eftersom 

implementeringstiden er relativ kort og det ikke kræver yderligere involvering fra organisationen. 

En rationalisering kan være effektiv, men harmonerer ikke med Lean-filosofien i den forstand, at 

Lean fokuserer på at ændre kulturen på hele arbejdspladsen og involvere medarbejdere, hvorfor 

der opstår en interessekonflikt hvis ansatte skal vurdere nedskæringer.  

Derudover, besvares problemet med udgangspunkt i hvordan North Sea Capital internt kan 

effektivisere deres nuværende arbejdsprocesser for at skabe værdi for deres investorer, hvorfor vi 

afgrænser os fra at undersøge muligheden for outsourcing. Lean-filosofien fokuserer på hvordan en 

arbejdsplads kan forbedre sine processer og det er i dette øjemed, vi ønsker at besvare vores 

problem. Havde rammen for rapporten og problemet været anderledes eller bredere, kunne 

outsourcing dog være en interessant mulighed at undersøge, eftersom det er en langsigtet 

løsningsmodel der heller ikke kræver yderligere involvering af organisationen i udgangspunktet. 

Lean er derimod en effektivisering der kræver utrolig meget engagement fra hele organisationen, 

hvilket kræver at alle er involveret i effektiviseringen. Såfremt at kulturen og filosofien bliver 

inkorporeret i hele organisationen, er denne effektiviseringstilgang en langsigtet perspektivering, 

der ikke blot fokuserer på effektiviseringer på den korte bane, men derimod på en kulturel 

forandring.  
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For at kunne besvare vores problem bedst muligt, har vi derfor valgt at benytte LEAN-tilgangen til 

at undersøge effektiviseringsmuligheder og forbedringsforslag, hvorfor vi vil besvare vores problem 

med udgangspunkt i teorierne og filosofierne omkring LEAN og herunder Six Sigma. 
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4. Metode 

Denne rapport er et casestudie, der tager udgangspunkt i et virkeligt fænomen, som vi vil anvende 

flere informationskilder til at belyse6.  

I vores analyse af casestudiet, tager vi udgangspunkt i den reale verden, hvor vi med en deduktiv 

tilgang vil foretage kvantitative undersøgelser og benytte objektive data. Vores tilgang til 

casestudiet er præget af det videnskabelige paradigme postpositivisme, hvor vi også tager højde for 

de sociale og psykologiske faktorer. Vi anskuer verden med udgangspunkt i, at alt kan måles, dog 

med henblik på at problemet delvist kan være subjektivt. Vi vil dog også belyse den 

socialkonstruktivistiske verden, hvor vi med en induktiv tilgang vil benytte kvalitative undersøgelser 

som bevæggrundlag for de menneskelige aspekter der påvirker effektiviteten på en arbejdsplads.  

For at vi kan analysere hvor problemet ligger og udarbejde en løsning, skal vi først indsamle empirisk 

data. Denne indsamles ved en spørgeskemaundersøgelse, personlige interviews samt 

observationsstudier.  

4.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Vi ønsker at undersøge kundetilfredsheden hos North Sea Capital’s nuværende investorer. Dette vil 

vi gøre ud fra en spørgeskemaundersøgelse med kvantitative lukkede svarkategorier.  

Spørgeskemaundersøgelsen opstilles så respondenterne kan være anonyme, for at skabe 

incitament til ærlige svar fra investorerne, for at sikre validitet i vores data.  

Vi har valgt at indlede spørgeskemaundersøgelsen med et nemt spørgsmål, for ikke skræmme 

respondenterne ved første øjekast7.  

Vi vil sikre os at opstille alle spørgsmål så svarmulighederne er udtømmende og svarkategorierne er 

gensidigt udelukkende. 

Vi vil i vores spørgeskemaundersøgelse opstille muligheden for at indikere hvilke eller hvilken Fund 

of Funds de enkelte investorer har investeret i. Det vil sige, hvis en investor har investeret i flere 

6 Bog: Den Skinbarlige Virkelighed, side 109 
7 Bog: Den Skinbarlige Virkelighed, side 164 
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Fund of Funds administreret under North Sea Capital, vil respondenten kun modtage 

spørgeskemaundersøgelsen en gang.  

4.1.1 Pilottest 

Inden vi udsender spørgeskemaet til vores respondenter, laver vi en pilottest, hvor vi får nogle 

personer til at teste det. Da vi ikke har mulighed for at teste personer, der afspejler 

totalpopulationen som vi vil undersøge, vil vores testpersoner være North Sea Capital 

medarbejdere. De vil få besked om at svare tilbage, hvis der er tvetydigheder, stavefejl, sætninger 

der ikke giver mening, rækkefølgen på spørgsmålene og om introduktionen på spørgsmålene er 

forståelige. Vi får på den måde afsløret fejl og mangler i spørgeskemaet, som vi eventuelt selv vil 

overse og får samtidig svar på, om spørgeskemaet i helhed giver mening, i forhold til det vi gerne vil 

have svar på.  

4.2 Udsendelsen 

Der sendes en e-mail til alle investorer i North Sea Capital, med et link der giver direkte adgang til 

internetspørgeskemaundersøgelsen. Udvælgelsen af respondenterne sker på baggrund af de 

respektive fondes kontaktlister, der indikerer, hvilke personer der modtager kvartalsrapporten. 

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at belyse investorernes tilfredshed med modtagelsen 

af den eksisterende kvartalsrapport. Vi vil i invitationen oplyse om spørgeskemaundersøgelsens 

estimerede varighed samt formål, for at skabe incitament til at investorerne prioriterer at besvare 

spørgeskemaundersøgelsen.  

4.3 Personlige interviews 

For at indsamle empiri til automatisering og optimering af arbejdsprocesserne hos North Sea 

Capital, vi vil foretage personlige interviews, for at opnå dybdegående og detaljerede svar, der skal 

understøtte vores analysearbejde. 

Vores arbejde er planlagt ud fra at udføre personlige åbne interviews af specialister på området for 

kvartalsrapportering og procesoptimering. Desværre, er vi grundet Corona-virussen (COVID-19) og 

myndighedernes lockdown og karantæneregler, nødt til at foretage vores planlagte interviews over 

Skype, som video-telefonopkald. Vi foretager video-interviews, da det er det tætteste, vi kan komme 

på et standard personligt interview. 
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Af hensyn til de eksisterende regler på området for GDPR8, behandler vi vores interviewinformanter 

anonymt i denne rapport.  

Vi vil opstille et delvist struktureret interview, for at indhente nye synsvinkler på det fænomen vi 

undersøger. Vi vil lave en interviewguide, for at strukturere interviewet og gøre dialogforløbet 

forholdsvis stramt. Spørgsmålene formuleres primært åbne, for at kunne åbne op for nye 

synsvinkler. Vi vil dog også lave lukkede spørgsmål, der stilles for at be- eller afkræfte visse udsagn.  

Vi vil formulere vores spørgsmål i interviewguiden meget omhyggeligt, så vi er sikre på at stille 

spørgsmålene korrekt undervejs i interviewet og få svar på det fænomen, vi ønsker belyst.  

Vi vil interviewe en senior controller hos North Sea Capital, der gennem et årti har overværet mange 

kvartalsafslutninger, rapporteringer og procesgennemgange.  

Vi vil interviewe en ansat i en virksomhed, der tilbyder regnskabssystemer, der er specialist på 

markedet for automatiseringer og procesoptimeringer via software. 

For at belyse hvad kunderne opfatter som værdi, vælger vi at interview nogle af North Sea Capitals 

investorer. Dette gør vi med henblik på at belyse den problemstilling som vi ønsker at undersøge 

samt for at skabe et klart billede af hvordan kunderne opfatter North Sea Capital som Private Equity-

rådgivere. For at North Sea Capital kan leve op til deres mission og målsætning om at være 

investorernes foretrukne Private Equity-rådgiver, er det nødvendigt at undersøge om investorerne 

som kunder er tilfredse med den nuværende service og i givet fald hvilke krav eller betingelser de 

på nuværende tidspunkt ikke får indfriet. Ved at interviewe nogle kunder, har vi mulighed for at 

komme i dybden og få nogle uddybende svar netop på dette i forhold til deres holdninger, meninger 

og generelle tilfredshed. Vi agter at stille en række investorer identiske spørgsmål, men hver 

besvarelse skal behandles individuelt og det er ikke muligt at generaliserer på de pågældende 

påstande og kontekster. På trods heraf, vil vi dog benytte interviewene til at afdække 

problemstillinger og skabe et overblik over den nuværende situation. Derudover vil svarene 

eventuelt kunne bidrage til løsningsforslag til fremtidige handlingerne og/eller målsætninger for 

North Sea Capital.   

8 General Data Protection Regulation: Datatilsynet, Generelt om databeskyttelse, 

https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-databeskyttelse/ 
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5. Teori 

Teoriafsnittet i rapporten vil være bygget op omkring DMAIC-modellen for at skabe en 

sammenhæng mellem de valgte teorier i teoriafsnittet, og brugen af dem i analyseafsnittet.  

5.1 Define 

5.1.1 LEAN 

Vi benytter os af teorien og filosofien Lean, der oprindeligt stammer fra produktionsvirksomheden 

Toyota i Japan, der med sine mange metoder har dannet en hel kultur omkring spild, forbedring og 

optimering → Lean. Oprindeligt tager Lean udgangspunkt i de produktionsopgaver der foregår i 

mekaniske processer og som derfor kan effektiviseres ved automatiseringer, samlebåndsarbejde og 

strukturændringer, for at kunne reducere spild, som er hele formålet med effektiviseringer, er i 

Lean-filosofien, der fokuserer på at skabe værdi til kunden. Grundtankegangen og metodikken bag 

Lean kan dog sagtens benyttes uden for produktionsvirksomheder, da hovedessensen i 

forretningsfilosofien er at procesoptimere for at nedbringe de aktiviteter, der ikke er værdiskabende 

for kunden.  

Etablering af Lean i en organisation er bygget op af fem grundprincipper9, der er fundamentale for 

Lean filosofien. Denne rapport vil således være struktureret omkring netop disse fem principper. 

Disse fremgår nedenfor: 

1. Value: Forstå hvad der er værdiskabende for kunden og fastlæg de værdiskabende 

aktiviteter. 

2. Value Stream: Identificer de ikke værdiskabende aktiviteter i værdikæden - hvilket er spild. 

Eliminér spildet på den korte bane og fokusér på kontinuerligt og vedvarende at eliminere 

yderligere/løbende spild. 

3. Flow: Skab et produktionsflow med færrest mulige stop og ansvarsskift. 

4. Pull: Indfør “Pull Management”, hvilket er et styringsprincip der målretter produktionen 

efter interne eller eksterne kunder. 

5. Perfection: Skab vedvarende forbedringer, Kaizen tilgangen, ved at følge de fire forrige steps 

kontinuerligt. 

9 James P. Womack & Daniel T. Jones - Lean Thinking 
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Ud fra de originale fem Lean-principper, kan vi drage paralleller fra produktionsbranchen til 

servicebranchen og North Sea Capital.  

5.1.1.1 Value 

Det der skaber værdi for kunderne, er ikke blot et produkt, der kan måles gennem alle processer på 

samlebåndet. De slutlige kunder hos North Sea Capital er investorerne, der har valgt at investere 

deres midler med forventninger til et bedre afkast end de selv kan præstere. For dem er produktet 

derfor alt fra den kvartalsvise rapportering, der formidler hvordan kundernes investering går, til den 

service North Sea Capital yder via kommunikation og informationsvolumen og til i sidste ende det 

afkast de opnår. Det kunderne betaler for, via management fee, er derfor ikke for enkelte produkter 

fra tid til anden, men en kontinuerlig betaling for rådgivning, service og investeringsforvaltning.  

Af denne grund, kan værdiskabende aktiviteter derfor godt være svære at definere og gøre 

konkrete, eftersom målene er emergente.  

Vi vil udspørge investorerne, om hvad der er værdiskabende for dem, for at få nogle indikatorer på 

netop dette.   

5.1.1.2 Value Stream 

I produktionsvirksomheder består værdistrømmen primært af materialer og dele, der til sidst skal 

danne et fuldendt produkt. For North Sea Capital består værdistrømmen af viden, data og 

informationer. Behandlingen af denne værdistrøm skal derfor tilpasses til disse mere uhåndterbare 

input.  

Værdistrømme kan10 identificeres ud fra de aktiviteter der er i processerne. Aktiviteterne 

kategoriseres på følgende tre niveauer: 

1. De aktiviteter der er direkte værdiskabende for kunden 

2. De aktiviteter der ikke er direkte værdiskabende for kunden, men som på nuværende 

tidspunkt er nødvendige for at producere de værdiskabende aktiviteter - disse kaldes også 

‘type 1’ spild ifølge Muda-princippet. 

10 Lean Thinking side 60 
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3. De aktiviteter der ikke er værdiskabende for kunden og som heller ikke bidrager med 

aktiviteter der støtter den værdiskabende produktion, det er aktiviteter der kan elimineres 

med det samme - disse er ifølge Muda-princippet ‘Type 2’ 

5.1.1.3 Flow 

Et flow skal i udgangspunktet være flydende og uden afbrydelser, uagtet om der er tale om en 

produktions- eller servicevirksomhed. Den væsentlige forskel er her, at der i en produktion, for 

eksempel på et samlebånd, ikke skal ske gentagelser for de enkelte produkter, gentagelser er derfor 

direkte spild i dette henseende. Ved udarbejdelsen af kvartalsrapporter hos North Sea Capital, kan 

gentagelser relateres til tilbageløb, forstået på den måde, at en arbejdsopgave udføres og føres 

videre i workflowet, men grundet en fejl, rettelse, procesbeskrivelse eller andet, føres tilbage til et 

tidligere step i samme workflow. Dette vil skabe dobbeltarbejde, der er direkte spild. 

Processer og flows kan både udføres på et overordnet niveau - high level view - og på et detaljeret 

niveau - low level view.  

For at kunne danne det rette scope for effektiviseringen af kvartalsrapporterne, tager vi 

udgangspunkt i et high level view, for at danne et helikopterblik over processerne. De enkelte 

delprocesser kan derefter blive analyseret enkeltvis i et low level view efterfølgende.  

For at kunne identificere det spild der opstår i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporterne, 

benytter vi Lean-teknikken Value Stream Mapping, der fokuserer på at kortlægge og illustrere 

processen fra a til z inklusiv både gennemløbstid og procestid, det vil sige helt fra de første input til 

slutproduktet hos kunden samt at belyse den værdistrøm der flyder i processen, hvilket i sidste ende 

skal hjælpe med at eliminere det spild, der identificeres.  

Som navnet indikerer, er et Value Stream Mapping en kortlægning af værdiskabende aktiviteter for 

kunderne, her investorerne, hvilket er meget relevant for at kunne eliminere de aktiviteter som 

kunderne ikke er interesserede i at betale - spildet.  

Vores mål med at lave Value Stream Mapping er at kunne identificere muligheder for hvor og 

hvordan vi kan effektivisere processerne bedst muligt og nedbringe spild.  

Vi vil benytte nedenstående symboler i udarbejdelsen af North Sea Capitals “Current State Value 

Stream Map”. 
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 Dette symbol illustrerer en udbyder eller kunde. Vi benytter dette symbol 

til at indikere North Sea Capitals udbydere af materialer til 

kvartalsrapporteringen, som er Private Equity-fondene og deres kunder, 

som er modtagere af de færdige kvartalsrapporter, som er investorerne.   

 

Denne kasse indikerer en proces eller service. Vi benytter det i dette Value 

Stream Map til at vise hvor de forskellige procesfaser ligger. De enkelte 

underliggende processer er derfor ikke kortlagt her, men kan tilgås i de 

udarbejdede flowcharts, der med en større detaljeringsgrad beskriver de 

fysiske processer.  

 

Disse kasser benytter vi til at definere procesejeren. 

 
L/T    

 P/T   
 

Denne tidslinje demonstrer fordelingen af tiden i de forskellige processer 

og faser. På øverste linje angives tiden målt i dage på gennemløbstid, 

”Lead Time” (L/T). Der er oftest mere tid forbundet til gennemløbstiden, 

da denne inkluderer nedetid, tid til håndtering, tilbageløbstid. På nederste 

linje fremgår procestiden, ”Process Time” (P/T) også her målt i antal dage. 

Denne fortæller hvor meget tid der er knyttet til de forskellige 

procesfaser.  

 Trekanten skal anses som et advarselspunkt, eftersom den refererer til e-

mails, dokumenter, mapper, etc. som venter på at blive arkiveret og/eller 

behandlet, hvorfor der opstår et spild. 

 Dette symboliserer en database eller brugen af en anden elektronisk 

enhed undervejs i og mellem processerne. 

 Denne pil indikerer at der sker en elektronisk bevægelse i form af in 

information, det kan eksempelvis være modtagelse af e-mails, arkivering 

på et elektronisk systemdrev, besøg på intra- eller ekstranet og lignende.  

 Den tykke stribede pil benytter vi, hvor der sker en bevægelse af 

materialerne efter ”Push” princippet. 

 Den tynde stiplede pil illustrerer derimod bevægelse ud fra ”Pull” 

princippet. Dette opstår hyppigst ved ekstraordinære forespørgsler eller 

 

 

… 
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arbejdsopgaver, der ikke ligger inden for North Sea Capitals 

standardproces ved udarbejdelse af kvartalsrapporter. 

 Denne pil viser diverse information i processerne.  

 

Spild - “Muda” 

For at kunne identificere spildet, er det vigtigt at kunne definere præcis hvad spild er. I Lean-

filosofien kan spild beskrives med tre japanske ord, Muda, Mura og Muri, også kaldet “De 3 Mu”.  

Muda er det reelle spild, Mura indikerer spild i form af variationer og Muri er maskiner og arbejdere 

der er overbelastede.  

“Muda” kan have flere forskellige årsagsvirkningssammenhænge, der primært kan begrundes ud fra 

“De 4 M”11  

- Mand 

- Materiale 

- Maskine 

- Metode 

Spild fra “Mand” kan blandt andet opstå ved ventetider, hvilket både opstår når en ansat skal 

bevæge sig fysisk på arbejdspladsen for at udføre sine opgaver eller når ansatte venter på hinanden 

i forbindelse med møder, sparring eller spørgsmål. 

Spild fra “Materiale” kan defineres som lager, transport af arbejdsopgaver og fejl. 

Spild fra “Maskine” sker hvis der er nedetid i systemer, opgraderinger der er tager tid at 

implementere eller systemfejl.  

Spild fra “Metode” er forårsaget af fremgangsmåden hvorpå arbejdsopgaven udføres. Dette kan 

opstå ved misforståelser ved oplæring, forkert eller mangelfuld formidling af instrukser. 

 

11 Lean Organization: from the Tools of the Toyota Production System to Lean Office, side 19 
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Spild - The 7 wastes12 

Derudover defineres det reelle spild, Muda, og 

typen heraf på flere måder, eftersom spild kan 

forekomme i mange forskellige udgaver. Vi 

benytter derfor Leans syv spildtyper til at definere 

det forskellige spild, der opstår samt roden hertil. 

Disse er opdelt i forskellige spildtyper, der 

henholdsvis stammer fra tre- faldgrupper. 

Spildtyperne indikerer hvilken slags spild, der er 

tale om, mens faldgrupperne indikerer hvorfra 

spildet opstår. Nedenfor beskrives de forskellige 

spildtyper set i forhold til North Sea Capital. 

Motion (bevægelse) 

Den fysiske bevægelse, hvor medarbejderne bruger tid på at bevæge sig på kontorerne for at kunne 

udføre deres arbejde, blandt andet at hente noget i printeren i modsatte ende af kontorbygningen. 

Det gælder også den fysiske bevægelse med cursoren, frem og tilbage mellem flere ark, faner og 

sider samt tilgang til filer på forskellige drev med et tungt arkiveringssystem. Alt i alt 

uhensigtsmæssig placering af brugsgenstande eller filer. 

Waiting Time (ventetid) 

Den uhensigtsmæssige ventetid opstår internt mellem de forskellige processer i organisationen og 

i afdelingen. Det gælder også, når medarbejderne venter på procestid i IT-systemer og på hinanden 

ved møder, hvor der kan være dårlig mødedisciplin. Den uundgåelige ventetid opstår, når North Sea 

Capital afventer datamaterialer og kommentarer fra eksterne. 

Overproduction (overproduktion) 

Overproduktion opstår, når der laves for meget af en given arbejdsopgave, så som at printe for 

mange eksemplarer af information, hvorefter der bruges tid på at kassere det overflødige eller 

producere for mange rapporter, der skal samles manuelt, hvis ikke der er behov for ekstra rapporter. 

12 Bog: The Lean Book of Lean, side 14 

Figur 4, LEAN-spildtyper,              

kilde: The Lean Book of Lean, side 14 
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Der kan også opstå overproduktion, hvis der produceres nøgletal eller andet data, der i sidste ende 

ikke bliver værdsat, fordi det ikke længere er interessant eller aktuelt for investorerne. Derudover 

er duplikationer også med til at skabe overproduktion. 

Overprocessing (overservicering) 

Dette opstår, hvis der udføres unødigt arbejde. Det kan være arkivering og printning af filer, der ikke 

benyttes eller hvis der foretages opgaver med en større detaljeringsgrad end en given 

bagatelgrænse tillader. Der opstår også overservicering ved overflødighed, så som for mange og 

unødige deltagere til møder, både internt og eksternt, og hvis der sættes for mange kontakter CC i 

en e-mail uden særlig grund, det er både overflødigt at inkludere dem ved udsendelsen af mailen 

og overflødigt at læse, tage stilling og sortere en mail, som ikke er relevant for modtageren. En 

overproduktion (se ovenfor) af for mange informationer i en rapport, bliver også til en 

overservicering, eftersom der skabes et udbud, uden der er en efterspørgsel. 

Defects (fejl og defekter) 

Der kan opstå̊ fejl, i blandt andet regnskabet, ved misforståelser, tastefejl eller mangler, der gør, at 

regnskabet ikke er retvisende. Disse fejl skal rettes omgående, inden regnskabet lukkes. Derudover, 

kan der opstå systemfejl, der kræver, at systemer skal genstartes, opdateres eller at der, i North Sea 

Capital’s tilfælde, foretages en recalculation13 i regnskabssystemet. Dette er noget der kræver, at 

processerne gentages flere gange. 

Inventory (lager) 

Lager udgør for North Sea Capital som administrativ virksomhed lagring af arbejdsopgaver, der 

hober sig op, så som rapporter og e-mails der ikke administreres med det samme, men ender i 

bunker. Det er uhensigtsmæssigt og risikobetonet at generere bunker af arbejde, da der kan opstå 

forsinkelser og flaskehalse, samtidig med at det kan være svært at overskue arbejdet og kan derfor 

kræve, at medarbejderne skal bruge unødig tid og energi på at sætte sig ind i opgaverne på ny. 

 

 

13 Når regnskabssystemet beregner alt indtastet og bagvedliggende data på ny, for at eliminere fejl og/eller inkludere 
ny indtastet data. Beskrives også senere i rapporten som ”Balance Account Recalculation”. 
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Transportation (transport) 

Her er der tale om den fysiske bevægelse af materialer, arbejdsopgaver og rapporter. De opstår 

primært hos North Sea Capital, når arbejdsopgaverne skal skifte hænder, enten som del af et flow 

eller hvis en opgave overtages af en kollega. Hver gang en arbejdsopgave er afsluttet og skal 

kontrolleres, opstår der transport af den specifikke opgave. Dette gælder både internt i backoffice, 

såvel som når rapporten skal godkendes “højere oppe i systemet”. 

”Den 8. spildtype” 

En sidste spildtype, der ikke bygger direkte på arbejdsprocesser, er spildt eller uudnyttet viden. Det 

vil sige, ansattes evner der ikke bliver brugt optimalt eller slet ikke overhovedet og derfor blot går 

til spilde. Det kan både resultere i ineffektive medarbejdere, såfremt de ikke er stimulerede 

tilstrækkeligt, men det er også en indirekte meromkostning, eftersom den ansatte yder under evne. 

Man kunne derfor enten have en billigere medarbejder eller have modtaget en bedre ydelse fra sin 

nuværende medarbejder. 

Uudnyttet viden opstår også, hvis der hyres hjælp ude fra eller der søges råd, idéer eller hjælp hos 

chefer eller mellemledere, i stedet for at bruge de medarbejdere, der har hænderne i arbejdet og 

kender til de udfordringer der er og måske derfor har gode forslag til forbedringer. Derudover, vil 

der også opstå spild som følge af uudnyttet viden, såfremt der er arbejdsgangsbeskrivelser der ikke 

er optimale og medarbejdere derfor ikke arbejder bedst muligt igennem en given opgave. 

Denne ottende spildtype kan også opstå på baggrund af en summation af de syv ovenstående 

processpild. 

5.1.1.4 Pull 

Styringsprincippet “Pull” er i og for sig en omvendt tilgang til hvad produktionen målrettes efter. 

Oftest er tilgangen typisk fokuseret på forecasts, blandt andet baseret på den forventede 

efterspørgsel og på at nedbringe enhedsomkostningerne ved stordriftsfordele, dette ses især ved 

klassisk økonomistyring. På den måde er produktionen styret af disse forecasts, eftersom råvarer og 

materialer forudbestilles for at kunne imødekomme efterspørgslen. Denne tilgang fokuserer på at 

skubbe alle materialer og råvarer igennem produktionen, så det kan blive til færdigvarer og derfor 

har denne metode tilnavnet “Push” eller “Push Production”. Som udgangspunkt, vil man fra et 

økonomistyringsperspektiv, foretrække denne “Push” tilgang, eftersom stordriftsfordele, 

24 of 111



Economies of Scale, alt andet lige, vil nedbringe produktionsomkostningerne samt at virksomheden 

opnår en sikkerhed i at have varer klar på lageret som en buffer i forhold til forsinkelser eller 

lignende.  

Pull produktionen følger derimod den eksisterende og nuværende efterspørgsel og produkter 

sættes derfor først i produktion, når efterspørgslen kendes. Dette skaber et utrolig stort krav til at 

både at kende real time efterspørgslen, men især også til at kunne imødekomme den, inden kunden 

bliver utilfreds og stilles tilfreds hos en konkurrent. Til gengæld undgås spild af råvarer og en unødig 

lagring af færdigvarer ved en “pull”-produktion. Denne tilgang kræver at man vælger en hurtig 

lagerføring, her kommer “Just In Time” (JIT) ind i billedet. JIT-lagerføring følger push-produktionen 

og fokuserer på at forbedre kvaliteten af materialer og processer, for at kunne nedbringe fejl, svind 

- både procesbaseret og fejlbaseret svind, lagre og opmagasinering af alt fra råvarer til færdigvarer, 

for at eliminere spild, og derved opnå en hurtigere levering til kunden. Hovedsageligt omhandler JIT 

rettidighed, det vil sige rette tid, rette sted og rette antal.  

Pull fokuserer, ved blandt andet at benytte JIT, på kunden, der “trækker” produktionen igennem 

med efterspørgslen. Det vil sige, at det essentielle fokus er på kunden, hvilket gør sig gældende for 

hele mindsettet i Lean.  

5.1.1.5 Perfection 

Dette afsnit beskrives under afsnittet om ”Improve-fasen” (5.4 Improve) 
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5.1.2 Proceskort 

Vi vil benytte proceskort til at hjælpe os med, at forstå hvordan processen fungerer, og forstå hver 

enkelt step. 

Six Sigma går ud på at fjerne fejl og variationer, og man bliver derfor nødt til at forstå processen fra 

start til slut. Ved at lave et kort er det muligt at dykke længere ned i processen og på den måde 

kunne måle på hvordan processen fungere. Derfor vil der spares tid ved at udarbejde et proceskort 

Der er flere fordele ved det, så som:  

● Se hele processen i en visning. Visualiseringer gør abstrakte koncepter, som processer, 

konkrete, så det er muligt at forstå ideer hurtigere. I stedet for bogstaveligt talt at gå gennem 

processen eller læse forklaringer på individuelle trin for at få forståelse, kan du se hele 

processen på én gang på et proceskort. 

●  Registrer hurtigere affald. Ved at visualisere processen kan du lettere finde områder, der 

ikke tilføjer værdi eller reducerer effektiviteten.  

● Sammenligne kort. Ved ”improve” fasen, kan der udarbejdes endnu et kort, med de 

forbedringer der er analyseret frem til i ”analyze” fasen, for dermed at sammenligne med 

den nuværende. På den måde kan man hurtigt få et overblik over hvor man har effektiviseret 

processen.  

● Lever op til forventningerne. Six Sigma processen bliver bedømt på kvaliteten i sidste ende. 

Der ønskes at fjerne alle fejl i processen, så kunder modtager nøjagtigt de tal de forventer at 

modtage, når de forventer at modtage dem. Et Six Sigma flowchart bliver man tvunget til at 

se hvor i processen fejle sker, og kommer under hvad kunderne forventer.  

● Opbevares til fremtidig reference og træning. Når den nye proces er blevet implementeret i 

organisationen, skal processen opbevares til fremtidige reference, og til træning af de 

nuværende og nye kollegaer. På den måde arbejder alle i organisationen efter de samme 

processer, og alle ved hvordan det skal gøres, ved at kigge på et proceskort. 

Vi vil benytte os af to forskellige proceskort for at kunne forstå processen igennem det tidsmæssige 

perspektiv igennem Value Stream Mapping og det mere detaljeret proceskort, Flowchart, for at 

kunne se på fejl og variationer.  
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5.1.2.1 Dataflowdiagram14 

For at danne et overblik over hvordan data bevæger sig i organisationen samt mellem de individuelle 

processer, vil vi lave et dataflowdiagram.  

Der findes forskellige niveauer af dataflowdiagrammer, hvor de dybere niveauer er mere 

detaljerede end de høje niveauer, hvor der kun skabes et overordnet billede af, hvordan dataflowet 

er i en organisation.  

Nedenfor illustreres ikonerne, der benyttes ved udarbejdelsen af dataflows, samt deres funktioner 

og betydning. 

 Dataflows: Pilen illustrerer hvordan data flyder ind eller ud af en proces.  

 

Datakilde/destination: En firkant repræsenterer enten en datakilde eller en 

destination af data. Det kan for eksempel være personer eller organisationer hvor 

data kommer fra eller hvor den ender.  

 

Transformationsproces: En cirkel illustrerer hvordan indgående data bliver 

transformeret til udgående data, oftest i et andet format.  

 

Dataopbevaring: To streger der ligger parallelt med hinanden illustrerer 

opbevaring af data.  

 

5.1.2.2 Flowchart 

Vi vil bruge flowcharts til at dokumentere og beskrive hvordan processen er ved udarbejdelse af 

kvartalsrapporter samt bruge denne viden til at analysere, hvordan vi kan automatisere den 

nuværende proces i North Sea Capital. 

Flowcharts er en analyseteknik, som bruges til kortfattet og i logisk rækkefølge, at beskrive hvordan 

nogle aspekter i et informationssystem fungerer. Med et flowchart kan vi se, hvordan en proces i 

14 Bog: Accounting Information Systems, side 78 
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organisationen fungerer og hvordan dokumenterne i denne proces flyder rundt igennem 

organisationen. Vi bruger et flowchart til at kunne definere hvor en proces i organisationen kan 

automatiseres, ud fra den nuværende proces.  

Nedenfor illustreres ikonerne, der benyttes ved udarbejdelsen af flowcharts, samt deres funktioner 

og betydning.  

Figurkilde: Accounting Information Systems, side 80 

Terminal: Dette symbol illustrer en begyndelse, slutning eller et punkt hvor 

dataflowet bliver afbrudt.  Det kan for eksempel være personer eller 

organisationer. 

Dokument: Dette symbol illustrerer et dokument, enten et elektronisk eller fysisk 

dokument. 

Sammenkobling: Dette symbol illustrerer hvor flere processer flyder sammen til 

én proces. 

 

Sideafslutning: Der bliver med dette symbol illustreret en slutning på en side. Med 

dette symbol bliver et flowchart med flere sider sammensat.  

 

Side start: Dette symbol illustrerer en fortsat handling fra forrige side 

 

 

Manuelt data: Dette symbol illustrerer, at data bliver tilføjet til en proces 

manulet.   

 

 Dataopbevaring: Dette symbol illustrerer, at data bliver opbevaret i et vilkårligt 

format.  
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Database: Med dette symbol illustreres, at data bliver opbevaret i en database.  

 

 

Manuel proces: Dette symbol illustrerer en proces, der bliver udført manuelt. 

 

 

Automatisk proces: Dette symbol illustrerer en proces, der bliver udført automatisk. 

 

 

5.1.3 GAB 

Vi vil bruge GAP teorien til at undersøge den nuværende performance mod den ønsket 

performance, Ved at undersøge disse to, kan vi se om der er et ”gab” mellem nuværende og ønsket 

performance. Ved at bruge GAB, for vi også konkret defineret de målsætninger som der er, og det 

kan være med til at indikere om virksomhedens indsats ikke har den ønskede effekt, og der er derfor 

brug for handling.   

 

5.2 Measure 

I Measure afsnittet vil vi benytte os af teorier fra Six Sigma som DPMO og standardafvigelse, for at 

måle fejl og tid i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporterne. På den baggrund for vi 

konkrette data som vi kan analysere på.  

5.2.1 Six Sigma 

Six Sigma opererer efter den normale distributionsteori for at forudsige fejlrater. Variationer er 

uundgåelige i hvilken som helst proces. Variationer kan skyldes forskellige årsager f.eks. kan det 

skyldes de iboende fejl (chancevariation), som er forskellen mellem den estimerede værdi og den 

faktiske værdi i en variabel. Eller tilknyttede årsag som er eksterne til processen (tilknyttet 

variation). Hvis vi registrerer og fjerner alle de tilknyttede årsager og bringer processen under 

påvirkning af tilfældige årsager, siges processen at være under statistisk kontrol. Proceskapaciteten 
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(PC) er defineret som seks gange standardafvigelsen (σ). PC repræsenterer den målte iboende 

reproducerbarhed af det produkt, der viser sig ved processen. 

Six Sigma svarer til 3,4 fejl for hver million transaktion der bliver foretaget i en proces. Dette vil svare 

til at 99.99966% af alle transaktioner vil være fejlfrie. Der findes 6 forskellige niveauer af Sigma. De 

går fra 1-6, hvor niveau 1 på Sigma Skalaen er der hvor der bliver begået flest fejl pr million 

transaktion, svarende til at kun 31% af alle transaktioner vil være fejlfrie.  

I nedenstående figur kan det ses hvordan fejlraten falder sammenholdt med Sigma niveau. 

 
Figur 5, fejlrate sammenholdt med Sigma Niveau- egen tilvirkning 

Alle virksomheder stræber efter at være en virksomhed som opererer inden for Six Sigma, da det 

kan mærkes på bundlinjen hver gang der er en fejl.  

Det giver mening med høje kvalitetsstandarder, men det er også vigtigt at kigge på de omkostninger, 

der er i forbindelse med opnå de høje kvalitetsstandarder.  

Da Six Sigma-processer afslører grundårsagerne og fokuserer derefter på forbedringerne for at opnå 

det højeste niveau til kvalitet til acceptabel pris. Dette er vigtigt for at opnå og opretholde en 

konkurrencefordel og høje niveauer af kundetilfredshed.   

 -
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5.2.2 Defects Per Million Opportunities (DPMO) 

Defects Per Million Opportunities, er en indikation af hvordan ens virksomhed opererer målt på 

kvalitet. Stræben efter det mest optimale niveau er 3,4 fejl pr. 1 million mulige udførte opgaver, 

svarende til en kapacitet på 6 sigma.  

I praksis vil de fleste processer have flere forskellige trin i en proces, som repræsenterer muligheder 

for afvigelser eller fejl. Sådanne tilfælde er det vigtigt at finde ud af hvad fordelingen af fejl, hvor 

mange enheder der kan forventes at have nul fejl, en fejl, to fejl og så videre for en given million 

enheder. Hvad vil fejlraten være og Sigma niveauer for de individuelle dele og procestrin, der 

bidrager til den samlede enhed med en given fejlrate. 

Hvis antallet af observerede afvigelser som "d" ud af det samlede antal procesenheder "u". 

Defect Per Unit (DPU) = d / u 

Hvis hver procesenhed har et "m" antal muligheder for afvigelser, kan vi beregne ’Defects Per 

Opportunity’ (DPO) som: 

Defect Per Opportunity (DPO) = DPU / m 

Ved beregningen af DPO tager vi kun hensyn til de aktive muligheder (dem, der bliver målt) og ikke 

de passive muligheder (som ikke bliver målt) med i hver enhed. 

Fra dette kan DPMO beregnes som 

Fejl pr. Million muligheder (DPMO) = DPO x 10 ^ 6 

Sigma-niveauet kan findes ud fra DPMO-værdien ved hjælp af statistiske tabeller. Hvis DPMO og 

antallet af fejlmuligheder er kendt for hvert bidragende trin i en proces, kan den samlede DPMO for 

den færdige enhed beregnes som således 

Forventede fejl (ppm for hvert trin) = DPMO x Antal muligheder (for hvert trin) 

Forventede fejl (ppm for afsluttet enhed) = Summen af forventede fejl ved de 

enkelte trin 

DPMO for afsluttet enhed = (Forventede fejl) / (Samlet antal muligheder) 

Derfor er det vigtigt at vide processens DPMO, for at kunne sammenligne kvaliteten på ens 

ensartede processer. På den måde sikrer man sig, at man performer efter den højeste kvalitet.  
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5.2.3 Normalfordeling 

Normalfordeling beskriver fordelingen af målinger som er behæftet med en vis usikkerhed. 

Normalfordeling er kendetegnet ved at det øverste punkt på kurven angiver gennemsnittet af det 

målte, og bredden af kurven viser spredning eller standardafvigelsen.  

Normalfordeling beskriver en situation hvor der er uendelig mange mulige udfald. Hvis en proces er 

normalfordelt, vil det betyde at 68,2% af datapunkterne vil ligge inden for én standardafvigelse “σ” 

væk fra gennemsnittet “μ”, som det er illustreret i nedenstående figur. 

 

Figur 6, normalfordeling – kilde: https://denstoredanske.lex.dk/normalfordeling 

5.3 Analyze 

I analyze afsnittet vil de teorier som er beskrevet i ovenstående afsnit blive anvendt. Det er målingen 

ud fra disse teorier som vil danne grundlag for analysen af processerne. Ud fra målingerne DPMO, 

Sigma niveau og normalfordeling, vil vi analysere hvorfor processerne opererer som de gør, og 

hvordan de kan blive effektiviseret.  

5.4 Improve 

5.4.1 Kaizen 

Lean-filosofiens tilgang til perfektion handler om, at der konstant og kontinuerligt skal fokuseres på 

optimering af de fire ovenstående principper. Det femte og sidste princip handler derfor om 

tilbagevending og revidering af de allerede gennemarbejdede principper. Dette skal skabe løbende 

forbedringer i organisationen og stræbe efter perfektion.   
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Da vi ønsker at undersøge hvordan arbejdsprocesserne kan effektiviseres og forbedres, er det 

nærliggende at relatere til Kaizen, der ikke blot fokuserer på forbedringer, men på vedvarende 

forbedringer, hvilket er værdiskabende på lang sigt også. Ordet “Kaizen” stammer fra japansk, Kai 

og Zen og betyder i grove træk “forbedring”15.  

De vedvarende forbedringer opstår jævnfør Kaizen-filosofien blandt andet ved en standardisering 

af produktionsprocesserne samt ved at modtage input til forbedring fra alle i værdikæden.  

Derfor vil vi også undersøge, hvordan de nuværende arbejdsprocesser kan blive mere strømlinet og 

standardiserede. 

Kaizen-teorien består af tre faser, der hver især er medvirkende til at skabe vedvarende og 

kontinuerlige forbedringer.  

5.4.1.1 Fase 1: Spild identificeres 

Denne fase udføres i de tre første grundlæggende Lean-principper: Value, Value Stream og Flow  

5.4.1.2 Fase 2: Forbedringer gennemføres 

Denne fase udføres på baggrund af den erfaring der er indhentet i Lean-princip 4: Pull.  

Efter spildet er identificeret og kortlagt, vil vi benytte Lean-metodikken “De 5 S’er” som værktøj til 

at reducere spildet. Nedenfor er “De 5 S’er” skematiseret: 

Sprog 1. S 2. S 3. S 4. S 5. S 

Japansk 
(oprindelsen) 

Seiri Seiton Seiso Seiketsu Shitsuke 

Engelsk 
(teoribøger) 

Sort Simplify Shine Standardize Sustain 

Dansk 
(oversættelse) 

Sortér Sæt i orden Systematisk 
oprydning 

Standardisering Selvdiscipli
n 

Betydning Hjælper med at 
organisere 

Skaber 
gennemskuelig 
tilgængelighed 

Ryd op og hold rent 
for at bevare 
overskueligheden 

Skab rutiner og 
standarder, så det er 
nemt at vende tilbage 

Fasthold og 
kontroller  

Figur 7, de 5 s’er – egen tilvirkning 

 

15 Lean Book of Lean, side 170 
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Foruden det vedvarende fokus og den konstante optimering af de nuværende processer, kan 

forbedringer også finde sted ved at indføre nogle radikale forbedringer, hvilket vil give et større 

spring i en forbedringskurve. Disse radikale forbedringer kaldes Kaikaku. Det er naturligt at en 

virksomhed benytter både Kaizen og Kaikaku i tæt samspil. Kaikaku og det medfølgende spring der 

opstår, er illustreret i nedenstående figur.  

 

Figur 8, Kaizen og Kaikaku – egen tilvirkning  

5.4.1.3 Fase 3: fase 1 og 2 måles og der foretages opfølgning heraf 

Denne fase udføres ved hjælp af måleværktøjer og teorier og det er blandt andet også her Six Sigma 

kommer til skue. Hvordan vi vil benytte Six Sigma vil blive uddybet i punkt 5.4.  

De observationer der er indhentet ved opstillingen/udførelsen af flowcharts, observationer og Value 

Stream Mapping i form af antal fejl, antal procestid i dage og antal bearbejdningstid i dage, skal 

bearbejdes og logges, således at det er muligt at vende tilbage og foretage målinger magen til på et 

senere tidspunkt, for på den måde at kunne følge op på hvorvidt processerne er blevet 

effektiviserede.  
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5.5 Control 

I Control-fasen vil vi benytte os af teorien bag kontrolkort. Den skal være med til at overvåge 

processen adfærd.  

5.5.1 Kontrolkort 

Ved at benytte et kontrolkort kan vi overvåge processernes adfærd, så vi kan kontrollere at 

processen performer som den skal. Et kontrolkort er statistiske stikprøver, som kan skelne mellem 

almindelig og speciel variation. Der er nogle forskellige faktorer der kan være med til at kontrollere 

om processen er i kontrol.  

● Hvis middelværdien eller spredningen betyder det, at processen er ude af kontrol. 

● Ud fra specificerede tolerancer, kan de ses om processen er i kontrol, hvis variationen ikke 

er for høj. 
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6. Præsentation af casevirksomhed 

6.1 North Sea Capital 

North Sea Capital er en uafhængig private equity-rådgivervirksomhed, der med hovedsæde i 

Danmark interagerer internationalt. North Sea Capital administrerer i øjeblikket fem Fund of Funds, 

heraf er fire fonde Nordea-ejede. De har fokus på at skabe højt og risikojusteret afkast til deres 

investorer på lang sigt. De investerer internationalt og private equity-fondene er fordelt i USA, 

latinamerika, europa og asien. North Sea Capital’s vision er at være den foretrukne private equity-

rådgiver både blandt investorer og private equity-fonde.  

North Sea Capital beskæftiger et investeringsteam på fem medarbejdere, hvoraf de tre er partnere. 

Derudover har de et backoffice med et mandskab på seks.  

Det er investeringsteamet, der holder fundraisings samt danner investeringsporteføljerne. De har 

den løbende kontakt med investorer og fonde i forbindelse med kundepleje og sørger for at følge 

med i markedet og forberede nye investeringer.  

Backoffice står for den daglige drift, hvilket vil sige at administrere de fem Fund of Funds. Dette 

inkluderer at servicere investorer og private equity-fondes løbende behov, følge trit med de daglige 

cash flows investeringerne genererer samt at lave kvartalsregnskab, årsregnskab og skatteregnskab. 

North Sea Capital benytter en ekstern administrator til at håndtere bankoverførsler, udsendelse af 

regnskaber med mere, hvor backoffice står for den daglige dialog samt kontrol af det af 

administrator udførte arbejde. Det er fra ledelsen side besluttet at outsource disse opgaver, blandt 

andet af risikomæssige årsager. 

6.2 Forretningsbeskrivelse 

North Sea Capital’s omsætning er genereret af management fees og performance fees. 

Management fees er et fast reguleret gebyr, den rådgivende virksomhed, her North Sea Capital, 

tager for investeringsarbejdet. Derfor er dette gebyr også oftest beregnet på baggrund af 

investeringsporteføljen og størrelsen heraf. Det er et gebyr, som North Sea Capital tager uafhængig 

af deres performance og uagtet om der er positivt afkast16. Derudover kan North Sea Capital 

modtage et performance fee, kaldet carried interest, der er baseret på det afkast de kan generere 

16 Definition på management fees, Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/m/managementfee.asp 
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til investorerne. Dette fungerer som en motivation, eftersom det kun udbetales til North Sea Capital, 

såfremt de performer til en fastsat kurs17. Det vil sige, management fee’et er den primære 

omsætning, der skal kunne dække alle faste omkostninger, hvorimod performance fee’et er det, der 

genererer overskud. 

North Sea Capital kan derfor profitmaksimere på to måder. Enten ved at omkostningseffektivisere 

eller ved at præstere bedre, altså ved at foretage investeringer der genererer højere afkast. 

  

17 Definition på carried interest, Investopedia: https://www.investopedia.com/terms/c/carriedinterest.asp 
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7. Analyse 

Vi vil i dette kapitel analysere den empiri og det data vi har indsamlet, ved at benytte de tidligere 

gennemgåede teorier, for på den måde at kunne optimere arbejdsprocesserne hos North Sea 

Capital.  

7.1 Define 

I Define-fasen bliver problemet hos North Sea Capital i forbindelse med udarbejdelsen af 

kvartalsrapporterne beskrevet. Det vil i dette afsnit vil der blive taget fat i de teorier som der er 

blevet beskrevet om i teoriafsnittet under ”Define”. På baggrund af de valgte teorier vil der blive 

udarbejdet en projektbeskrivelse, som de efterfølgende faer vil tage udgangspunkt fra.  

7.1.1 Målinger 

For at se hvordan NSC performer i deres nuværende proces kontra hvilke målsætninger de har, 

udarbejdes der en GAB-analyse. Denne analyse kan fortælle os, om der er en afvigelse i 

målsætningen og den nuværende performance. Ud fra disse to kriterier kan det derfor ses om der 

er et gab mellem disse, og derfor indikere, at der brug en indsats her.  

Ud fra vores spørgeskemaundersøgelse og interview med tre investorer, se bilag 4, kan det 

konstateres, at hypotesen omkring utilfredsheden hos investorerne vedrørende ventetiden på 

kvartalsrapporterne kan bekræftes, eftersom figur 9 og 10 indikerer at henholdsvis 59% og 79% af 

investorerne, i de Nordea-ejede fonde og den North Sea Capital-ejede fond mener, at der på 

nuværende tidspunkt er for lang leveringstid. 

 

Figur 9, fra spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 3: Oplever du på nuværende tidspunkt for lang leveringstid på 

Nordea Fund of Funds kvartalsrapporterne? Egen tilvirkning 
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Figur 10, fra spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål 3: Oplever du på nuværende tidspunkt for lang leveringstid på 

North Sea Capital Private Equity Fund of Funds kvartalsrapporterne? Egen tilvirkning 

Over halvdelen af alle investorerne svarer, at det ville være optimalt for dem at modtage 

kvartalsrapporterne inden for en måned efter den respektive kvartalsafslutning, se venligst bilag 1. 

Dog er de ikke villige til at modtage estimerede tal frem for faktiske tal for at nedbringe 

leveringstiden, hvilket fremgår af de henholdsvis 81% og 100% investorer, i de Nordea-ejede fonde 

og den respektive North Sea Capital-ejede fond, jævnfør bilag 1. 

På baggrund af informationerne som der er blevet indhentet i ovenstående, kan der udarbejdes et 

skema over nuværende performance og målsætningen, og hvad det vil give North Sea Capital i 

”gab”. 

Nedenstående skema er udarbejdet på baggrund af den indhentede data fra investorerne. Ud fra 

den data kan vi sammensætte 3 målkategorier, som North Sea Capital skal måle sig selv på, for at 

se om de performer som de skal.  

Målkategori Målsætning Nuværende GAB 

Leveringstid 30 dage 90 dage 60 dage 

RFT – Right First Time 95% 80% 15% 

Kundetilfredshed 100% 85% 15% 
Figur 11, GAB målkategorier – egen tilvirkning 

7.1.1.1 Målkategorier 

● Leveringstid er i følge North Sea Capital’s kunder alt for lang. De ønsker gerne at de fik 

kvartalsrapporterne 30 dage efter kvartalet er slut. Med North Sea Capital’s nuværende 

leveringstid på ca. 90 dage er det er ”gab” på 60 dage, på hvad kunderne ønsker og hvad der 

bliver leveret. Derfor bliver der sat en målsætning der hedder 30 dage. Derfor skal der 

fortages en analyse omkring leveringstiden, og hvordan den kan mindskes.  

● Kunderne ønsker faktiske tal frem for estimerede tal, da nogle bruger tallene til at udregne 

afkast til deres investorer for eksempel pensionskasserne. Sammenholdes det med 
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leveringstid er det vigtigt, at RFT er så tæt på 100% som muligt. Det koster tid at skulle sidde 

og finde og rette de fejl der nu engang bliver lavet. På baggrund af nedenstående figur 12 

kan det ses at der i gennemsnittet bliver lavet 46 fejl. Det er målt ud fra antal hvor mange 

transaktioner der indeholdt fejl ud fra det totale antal transaktioner. Baseret på disse tal, 

kan det måles at der er totalt 501 fejl ud af 2.577 transaktioner over 11 kvartaler. Det svarer 

til en Right First Time på 80% transaktioner Det må være North Sea Capital’s målsætning, at 

RFT skal ligge på minimum 95%, og dermed har vi på nuværende tidspunkt et ”gab” på 15%. 

 

Figur 12, antal fejl rettet i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten de seneste 11 kvartaler, egen 

tilskrivning 

● Det leder os videre til kundetilfredshed. North Sea Capital Lever af deres kunder. Er der ingen 

kunder vil der heller ikke være nogle penge at investere for, og dermed er North Sea Capital’s 

eksistensgrundlag væk. Derfor må North Sea Capital’s målsætning for kundetilfredshed være 

100%, da kunderne ellers bare kan finde en anden udbyder. På bagrund af interviewet med 

Senior Controlleren, interview med to investorer og spørgeskemaet, fastsætter vi en 

nuværende kundetilfredshed på 85%.  
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7.1.2 LEAN 

Som Private Equity rådgiver og fondsadministrator består North Sea Capitals backoffice af en række 

forskellige opgaver.  

Som det fremgår af figur X nedenfor fylder udarbejdelsen af kvartalsrapporter en væsentlig del af 

arbejdsopgaver i North Sea Capital. Det datagrundlag der danner baggrund for 

kvartalsrapporteringen, består af de løbende cash flows mellem North Sea Capital og de 

underliggende porteføljefonde samt mellem North Sea Capital og deres kunder, investorerne. 

Derved udarbejdes store dele af datagrundlaget til kvartalsrapporteringen inddirekte i den daglige 

drift. Derudover benyttes de underliggende private equity-fondes regnskaber til grundlag for 

værdiansættelserne af aktiverne i de fem Fund of Funds. 

North Sea Capitals backoffice på fem medarbejdere bruger omtrent 160 fulde arbejdsdage om året 

på den direkte kvartalsrapportering, der blandt andet inkluderer kontrol af aktiverne værdier og 

værdiansættelser heraf, kontrol af cash flow mellem Funds of Funds og underliggende private equity 

investeringer og mellem Funds of Funds og investorer, kontrol af omkostningsposteringer i 

kvartalet, indtastning af aktiverne i de underliggende private equity-fondes investeringsporteføljer, 

beregning af nøgletal i på alle niveauer i værdikæden etc. Disse arbejdsopgaver er også illustreret 

detaljeret i flowcharts. 

Alt i alt udgør den direkte kvartalsrapportering derfor i gennemsnit 60% af en gennemsnitlig 

medarbejders arbejdsopgaver på et år, givet at der er 252 arbejdsdage på året. De resterende 40% 

er fordelt forskelligt mellem de fem medarbejdere på henholdsvis årsregnskab, skatteregnskab, 

management fee-beregninger, dagligt drift, herunder også de løbende posteringer der danner 

grundlag for rapporteringerne og ad hoc opgaver. Kvartalsrapporteringen udgør derfor en væsentlig 

del af de samlede arbejdsopgaver i North Sea Capitals backoffice.  
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Figur 13, arbejdsfordeling i backoffice – egen tilvirkning 

Det er vigtigt at North Sea Capital er opmærksomme på, hvilke af disse aktiviteter der er 

værdiskabende for deres kunder, det vil sige, hvilke aktiviteter som kunderne ønsker at betale for. 

Alle aktiviteter som ikke er værdiskabende for kunderne, er i kundernes øjne spild.  

Det vil derfor være interessant at undersøge, om det er muligt at nedbringe nogle af disse dage ved 

at effektivisere de nuværende arbejdsprocesser der benyttes til udarbejdelsen af 

kvartalsrapporterne. Hvis dagene kan nedbringes, vil det alt andet lige frigive nogle ressourcer til 

andre opgaver, hvilket kan være med til at skabe mere værdi for kunderne.  

  

Kvartalsrapporter, 
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Årsregnskab, 
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7.1.2.1 Current State Value Stream Map 

Med udgangspunkt i de flowcharts vi har udviklet, vil vi omdanne flowprocessen til et value stream 

map, der yderligere indikerer tidsaspektet og horisonten for de forskellige processer. 

 

Figur 14, current state Value Stream Mapping – egen tilvirkning  

Som det fremgår af ovenstående Value Stream Map, er der mange processer og handlinger fra North 

Sea Capital modtager materialerne til kvartalsrapporteringen til de til sidst er omdannet til 

kvartalsrapporter og er investorerne i hænde.  

Det tager jævnfør ovenstående eksempel på nuværende tidspunkt 17 dage i ren procestid, for 

backoffice at udfærdige kvartalsrapporterne. Til trods herfor, modtager investorerne ikke deres 

kvartalsrapport før 94 dage efter at North Sea Capital har modtaget det første regnskab fra en af de 

underliggende private equity-fonde. Det kan samtidig konstateres, at det er “Lead Time” - 

gennemløbstid - der vægter højest, hvilket kan indikere uhensigtsmæssigheder, og der opstår mest 

gennemløbstid i starten af flowet, hvor North Sea Capital løbende modtager de underliggende 

fondes regnskaber. De underliggende fonde har typisk mellem 60 og 90 dage fra en 

kvartalsafslutning, til de jævnfør de indgåede aftaler senest skal aflægge regnskab.    

Derudover bemærkes det, at der mellem hver proces opstår spild, ved at materialer ender i bunker, 

før det tages ind til næste proces. Dette kan hænge sammen med, at der på nuværende tidspunkt 

er et push-flow, hvorfor der kan ophobe sig bunker. Hvis de enkelte procesfaser derimod kunne 

være klar til at modtage materialerne fra forrige procesfase, ville disse bunker kunne nedbringes.  
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Ydermere fremgår det, at selvom procesfaserne er opdelt i fem forskellige faser, så er flere faser 

tilknyttet samme tredjepartsværktøj. Dette skaber spild i form af tilbageløb og skaber en større 

risiko for fejl.  

 

7.1.3 Nuværende processer 

For at vi kan gøre vores analyse mere komplet og brugbar, har vi brug 

for at gå mere ned i detaljerne, for at få en forståelse for hvordan 

processerne hænger sammen.  

Dette gøres ved hjælp af et flowchart. Forskellen på et flowchart og et 

dataflowdiagram, som vi brugte ved beskrivelsen af North Sea Capital, 

er, at et flowchart indikerer om det er en manuel eller automatisk proces, 

derfor komplimenterer de to modeller hinanden godt.  

For at gøre det mere overskueligt, er flowchartet blevet delt op i 5 faser, se venligst sidestående 

figur 13. Faserne skal dog ses som et sammenhængende flowchart.  

7.1.3.1 Fase 1: Datainflowsfase18 

Den første fase strækker sig over hele kvartalet. I denne fase modtages løbende 

cashflowtransaktioner og regnskabsrapporter fra de underliggende private equity-fonde i PDF-

format. Disse dokumenter bliver hentet manuelt, enten direkte fra e-mail eller fra fondenes intranet 

og gemt ned på et internt drev. 

Efter cashflowtransaktionerne er arkiveret på det interne drev, bliver de bogført manuelt i North 

Sea Capitals regnskabssystem af en elev. Derudover bliver cashflowgivende transaktioner også 

manuelt indtastet i et Excel-ark af en controller. Der opstår i disse processer mange variationer, 

eftersom det kan være forskelligt hvem der udføre opgaven samt hver enkelt ikke nødvendigvis 

udføre opgaven konsistent.  

18 Figur 15, Fase 1: datainflowsfase 

De 5 faser 

• Datainflowsfase 
• Regnskabsfase 

• Analysefase 
• Samlingsfase 

• Udsendelsesfase 

Figur 14, flowchartsfaser, egen 

tilvirkning 
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Figur 15, Fase 1: datainflowsfase, egen tilvirkning 

7.1.3.2 Fase 2: Regnskabsfase19 

Denne fase kan startes, når materialerne fra private equity-fondene er modtaget. Denne fase skal 

udføres enkeltvis på alle fem Fund of Funds. Det er i denne fase, at mellemposter afstemmes, kurser 

beregnes, kontoplanen gennemgås og udestående transaktioner og andre fejl bogføres og rettes. 

Til sidst bogføres de underliggende private equity-fondes værdier, så Fund of Funds’enes samlede 

aktiver bliver gjort op og det samlede regnskab afstemmes. Når regnskabet er kontrolleret internt i 

backoffice og af CFO’en i North Sea Capital, sendes det til den eksterne administrator, Saltgate, til 

gennemgang.  

Når alle enheder har godkendt regnskabet, og eventuelle kommentarer eller fejl er drøftet og 

tilpasset, bliver regnskabsperioden lukket i regnskabssystemet, således alle fremtidige rettelser 

bliver korrigeret i efterfølgende åbne regnskabsperioder. 

19 Figur 16.1 og 16.2, Fase 2: Regnskabsfase 

45 of 111



 
Figur 16.1, Fase 2: 

Regnskabsfase, egen tilvirkning 
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Figur 16.2, Fase 2: 

Regnskabsfase, egen tilvirkning 
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7.1.3.3 Fase 3: Analysefase20 

Efter regnskabsfasen går flowet 

videre til analysefasen, hvor grafer 

og tekst til kvartalsrapporten 

bliver udarbejdet. For hver 

underliggende private equity-fond 

bliver der udarbejdet en onepager, 

der viser hvordan fonden har 

udviklet sig igennem det seneste 

kvartal. Derudover bliver der 

udarbejdet en side, som viser 

udviklingen i Fund of Funds’en 

igennem kvartalet. Disse sider 

bliver alle udarbejdet manuelt i 

Word og Excel. 

Data som bliver brugt til 

udarbejdelse af siderne, bliver 

hentet ud fra North Sea Capitals 

regnskabssystem. Disse data 

bliver formateret til tal i Excel, som 

manuelt bliver lavet om til grafer og sat ind i rapporten. 

Efter en controller har lavet det første udkast til rapporten, bliver den arkiveret på et internt drev 

og efterfølgende kontrolleret af en anden controller. Når siderne er blevet kontrolleret, bliver det 

gennemset af North Sea Capitals CFO, som enten kommer med rettelser eller godkender udkastet. 

Efterfølgende bliver der foretaget korrekturlæsning.  

  

20 Figur 17, Fase 3: Analysefase 

Figur 17, Fase 3: Analysefase, egen tilvirkning 
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7.1.3.4 Fase 4: Samlingsfase21 

I denne fase kommer data fra analyse- og regnskabsfasen, hvor det 

manuelt bliver samlet i et Word-dokument og efterfølgende formateret til 

en PDF. Efter de to faser er flettet sammen, bliver der manuelt tilføjet 

sidetal, vandmærker, logo med mere. 

Efter en controller har kontrolleret den endelige kvartalsrapport, bliver 

rapporten sendt til godkendelse hos CFO’en, forinden partnerne og 

Nordea-partneren skal give den endelige godkendelse. 

  

 

 

 

 

 

 

7.1.3.5 Fase 5: Udsendelsesfase22 

Når kvartalsrapporterne er godkendt af partnerne, hos både 

North Sea Capital og Nordea, sendes de til investorerne. 

Dette gøres ved, at der udskrives en modtagerliste fra 

regnskabssystemet. Denne liste bliver først gennemgået af 

en controller, der tjekker, om der er sket ændringer, 

hvorefter listen bliver kontrolleret af en anden controller. 

Til sidst bliver rapporten og modtagerlisten sendt til North 

Sea Capitals CFO og Fund of Funds’enes administrator, 

Saltgate, der efterfølgende sender kvartalsrapporterne ud til 

investorerne via e-mail.  

21 Figur 18, Fase 4: Samlingsfase 
22 Figur 19, Fase 5: Udsendelsesfase 

Figur 18, Fase 4: Samlingsfase, egen tilvirkning 

Figur 19, Fase 5: 

Udsendelsesfase, egen tilvirkning 
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7.1.4 Delkonklusion 

Hele essensen ved at lave et Value Stream Map, er at eliminere spild og kontinuerligt have fokus på 

spildrisici. Dette fokus skal bevares ved at implementere en anden tilgang og kultur på 

arbejdspladsen og herunder lære medarbejderne at kunne identificere spild i fremtiden. Dette er i 

overensstemmelse med Kaizen. For at visualiserer dette for medarbejderne, så de nemmere kan 

involveres, kan North Sea Capital vælge at introducere planerne og arbejdsprocesserne i 

digitaliserede programmer såsom Microsoft Visio eller Jira, for at kunne integrere nye tiltag bedst 

muligt og på en måde hvor alle medarbejderne er indforstået.  

En fordel ved at fokusere på spildet og følge Kaizens princip angående optimering er, at North Sea 

Capital derved kan være mere konkurrencedygtige, hvis de kan reducere visse af deres nuværende 

omkostninger, samt at skabe effektive processer, hvilket ikke mindst er motiverende for 

medarbejderne, men også værdiskabende for kundere. Derudover kan det hjælpe med at reducere 

de ikke værdiskabende aktiviteter, som kunden i sidste ende ikke er interesseret i at skulle betale 

for. Og vigtigst af alt, at kunne bevare og vedligeholde de forbedringer, der kommer.  

Vi kan ud fra ovenstående proceskort konkludere, at der er mange processer og især mange 

manuelle processer. Ifølge Six Sigma er det i sådanne tilfælde, at fejl opstår og kvalitet mindskes. 

Der er derfor mange processer, der skal gennemgås, for at vurdere, hvad der kan optimeres, for at 

fjerne variabler og usikkerheder, hvilket dermed kan forhøje kvaliteten samtidig med, at øge 

hastigheden ved udarbejdelsen. 
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7.2 Measure 

I denne fase vil der blive indsamlet data på baggrund af beskrivelsen i ”Define-fansen”. De data der 

bliver indsamlet i denne fase, skal være med til beskrive problemets omfang, og kan være med til at 

belyse årsagen til problemet i processen. Igen vil denne fase tage udgangspunkt i de teorier som der 

er blevet valgt i teoriafsnittet. 

7.2.1 Måling af processer og fejl 

7.2.1.1 Måling af nuværende Sigma niveau 

For at se hvordan NSC’s processer performer i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporter, 

måler vi DPMO og sigma level. På den måde kan det måles om NSC operer efter Six Sigma.  

Der er blevet taget udgangspunkt i udarbejdelse af rapporten i første kvartal 2017. For at få en 

forståelse af hvordan processen har været i første kvartal, måler vi først ”Defects per unit”. Denne 

udregning viser hvad gennemsnitskvaliteten er for processen.  

I dette tilfælde vil en ”unit” være en transaktion i processen og ”defects” være en fejltransaktion – 

enten manuelt eller systemfejl.  

Udregningen vil således være:  

(Defect Per Unit (DPU) = d / u) 

DPU = 52/267 = 0,1947 

Igennem første kvartal bliver der foretaget 267 transaktioner i processen. Ud af de 267 transaktioner 

er der fejl i 52 af dem. På denne baggrund får vi derfor en DPU på 0,1947, dette er den 

gennemsnitlige kvalitetsniveau, som betyder at hver transaktion i gennemsnit har så mange fejl.  

Ovenstående er et billede på hvor mange fejl der sker i gennemsnit ved hver transaktion. Men hvor 

mange muligheder er der for, at der sker fejl ved hver transaktion?  

Der kan ved hver transaktion være mulighed for flere fejl. Disse fejl kan være:  

- Tastefejl 

- Valutakursfejl  
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Hver transaktion har mulighed for at have en eller flere af ovenstående fejltype. Ud fra vores 

observation med de 267 transaktioner, hvoraf 52 af dem indeholdt fejl, blev der fundet frem til at 

følgende fejl:  

- Tastefejl = 47 

- Valutakursfejl = 4 

Ud fra ovenstående kan DPO udregnes, der fortæller hvor mange fejl der sker per mulighed. 

Defect Per Opportunity (DPO) = DPU / m 

DPO = 0,1947/2 = 0,09735 

52 af transaktionerne havde fejl ud af 534 muligheder (267*3), dette resulterer i en DPO på 0,09735 

som er gennemsnitlige antal fejl pr mulighed i en proces.  

På baggrund af DPO er det muligt at udregne DPMO, for at se hvordan processen klarer sig målt på 

Sigma niveau. Udgangspunktet er igen første kvartal 2017 hvor vi observerede at 51 transaktioner 

havde fejl ud af 534 muligheder. Det gav processen en DPO på 0,09735. Tages 0,09735 og ganges 

med en million findes DPMO’en.  

Fejl pr. Million muligheder (DPMO) = DPO x 10 ^ 6 

DPMO = 0,09735 * 1.000.000 = 97.350 

Hvis NSC’s proces forbliver uændret vil der i gennemsnit blive lavet 97.350 fejl ud af 1 million 

transaktioner. Med den nuværende proces ligger NSC på niveau 3 på Sigma skalaen, se 

nedenstående figur.  

 

Figur 20 - Fejlrate sammenholdt med Sigma niveau – egen tilvirkning  
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Med 97.350 fejl per en million transaktioner vil det svare til en fejlrate på ca. 10%. Det vil sige, at 

at ud af en million transaktioner vil North Sea Capital’s succesrate ligge på 90%. Baseret på Six 

Sigma, må det siges at være utilfredsstillende med så lav en succesrate. Ud fra denne måling kan 

det konstateres, at kvaliteten i processen ved udarbejdelse af kvartalsrapporter kan effektiviseres. 

I næste afsnit (8. Analyze) vil der blive analyseret på hvorfor Sigma niveauet ligger så lavt.  

7.2.1.2 spredning og sandsynligheder 

Det har ikke været muligt at beregne spredning og sandsynligheder i en proces, da den indsamlede 

data ikke har vist en normalfordeling.  

7.2.2 Leveringstid: 

Som det fremgik tidligere i rapporten, ønskede kunderne at de fik leveret rapporterne én måned 

efter kvartalsafslutning. Derfor er det interessant at måle leveringstiden på hver enkelt 

kvartalsrapport for at se om der er nogle som skiller sig ud.  

North Sea Capital’s kunder har underskrevet en kontrakt hvor det fremgår, at kvartalsrapporterne 

bliver leveret inden for fire måneder med kvartalsafslutning den 31/03, 30/06, 30/09 og fem 

måneder ved afslutning den 31/12. 

Ud fra målingen af leveringstid af kvartalsrapporterne, er der blevet målt på tre forskellige fonde. 

Målingen er foretaget på 53 reporter over en periode på 23 kvartaler. På baggrund af målingen kan 

de ses, at 11 rapporter ikke lever op til den forventede leveringstid.  

Figur 21, variationer leveringstid – egen tilvirkning 
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De rapporter der varierer ud fra de tilladte grænser, er markeret med rød prik i ovenstående figur 

21. Det må siges at være utilfredsstillende, at så mange rapporter ikke overholder når North Sea 

Capital lever på at have tilfredse kunder, og der er underskrevet en kontrakt hvori der står, at 

kunderne senest skal have rapporten fire til fem måneder efter kvartalsafslutning.  

I næste afsnit (Analyze-fasen) vil der blive analyseret på hvorfor de 11 rapporter er blevet leveret 

for sent, og hvad man kan gøre for at det ikke sker igen.  

7.2.1.3 Antal processer  

I ovenstående flowchart har vi defineret de forskellige processer. Derfor vil det være interessant at 

undersøge fordelingen mellem manuelle og automatiske processer ved udarbejdelse af 

kvartalsrapporten. 

Som det fremgår af nedenstående figur 22, er der i alt 46 processer i forbindelse med udarbejdelse 

af kvartalsrapporten. Ud af de 46 processer er 34 af dem manuelle processer, svarende til 74%. 

Ifølge Six Sigma er formålet, at fjerne variabler og usikkerheder, hvilket der primært er ved manuelle 

processer. Tre ud af de fem faser i flowchartet, består kun af manuelle processer, det betragtes 

uhensigtsmæssigt, da der her oftest opstår fejl, hvilket er med til at skabe en større usikkerhed.  

 

Figur 22, antal processer i alt før automatisering, egen tilvirkning 
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7.2.1.4 Antal fejl 

For at skabe en sammenhæng mellem usikkerheder og variabler i ovenstående processer, måles 

antal fejl. Hvert kvartal registrerer backoffice hvor mange fejl, der bliver rettet i forbindelse med 

kvartalsrapporteringen, et uddrag fra dette registreringsark fremgår af bilag 3. På baggrund heraf 

kan det udledes hvornår og i hvilken fase en specifik fejl er opstået og om det er en manuel- eller 

systemfejl.  

Nedenstående figur 23 indikerer fordelingen af de i alt 501 fejl, ud fra hvilken af de fem faser fejlene 

er opstået. Det kan på baggrund heraf konstateres, at der opstår flest fejl i datainflowsfasen og 

dernæst regnskabsfasen. Fordelingen skaber et overblik over, i hvilke faser processerne bør 

optimeres. 

 

Figur 23, antal fejl identificeret i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten fordelt på fejltype og fase, egen 

tilvirkning 

Datainflowsfasen består af fem manuelle processer, jævnfør figur 23, hvorfor vi kan konstatere at 

den gennemsnitlige fejlmargin per proces i denne fase er relativ høj, set i forhold til de andre faser. 

Dette indikerer, at der nemt kan ske manuelle fejl, hvorfor fasen er yderst følsom. Det må derfor 

forudsættes, at fejlmargin kan nedbringes, såfremt det er muligt at automatisere nogle af de 

manuelle processer.  
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Regnskabsfasen er den fase med flest processer, hvorfor sandsynligheden for at fejl kan opstå er 

større end ved de andre faser med færre processer. Derudover, er regnskabsfasen en af de to eneste 

faser, der på nuværende tidspunkt inkluderer automatiske processer, hvilket minimerer risikoen for 

fejl. Alligevel er der en relativ høj fejlmargin, sammenlignet med de andre faser. Dette betyder, at 

enten er der for mange systemfejl eller også er de manuelle processer meget følsomme. Begge 

faktorer kan også være til stede samtidig.  

 

Figur 24, antal fejl identificeret i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten fordelt på faser, egen tilvirkning 

7.2.2 Delkonklusion 

På baggrund af analysen af processerne og den dertilhørende fejlidentifikation i udarbejdelsen af 

kvartalsrapporten, kan det konstateres, at der er mange manuelle processer ved udarbejdelsen. 

Dette skaber en risiko for en øget fejlmargin. Desto flere manuelle processer, desto flere variabler 

og desto flere variabler, desto flere usikkerheder. 

Det konkluderes målt ud fra DPMO og Sigma niveau, at der er behov for effektivisering, da Sigma 

niveauet i den nuværende proces ligger under 3.  Målingen viste også, at 21% af kvartalsrapporterne 

blev leveret til kunder for sent ud fra det kriterium der står i kontrakten. Målingerne vil blive 

analyseret i næste afsnit hvorpå at finde frem til fejlene i processen.   
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7.3 Analyze 

I Analyze-fasen vil de data der er blevet indsamlet i Measure-fasen blive undersøgt, for på den måde 

at kunne fastslå den præcise årsag til problemet i forbindelse med udarbejdelse af 

kvartalsrapporterne. Der vil ikke denne fase blive analysere på value stream, hvordan den kan 

forbedres i forhold til kunderne. Der vil ydermere blive analyseret på hvordan fejlene i forbindelse 

med udarbejdelse af kvartalsrapporterne opstår, og hvorfor.  

7.3.1 Bogføringsfejl 

Målingen af DPMO og Sigma level viste os, at North Sea Capital ligger på et Sigma niveau på lige 

under 3. Det er må siges være utilfredsstillende. Hvis det havde været 100% manuelle processer, 

må man kunne forvente at Sigma niveau ligger over 3. Der er derfor en stor mulighed for 

effektivisering på processerne. Med den nuværende proces som blev kortlagt i ‘Define-fasen’ 

igennem et flowchart, fik vi dannet os et overblik over hvordan processen i forbindelse med 

udarbejdelse af kvartalsrapporterne ser ud. I forrige afsnit ‘Measure-fasen’ målte vi hvor mange 

manuelle og automatiske processer der er. Som det fremgik af figur 22, kan det ses, at der i alt er 

34 manuelle processer ud af i alt 46 processer. Ud fra de faser var det også muligt at måle hvor 

mange fejl der sker i de forskellige faser. Som det fremgik af figur 24 kan det ses, at datainflow og 

regnskabsfasen er der to faser som generer flest fejl i processen. Det er derfor interessant at gå ind 

og analysere deres DPMO og Sigma niveau, for at se om det giver en klarhed over hvorfor der sker 

fejl.  

Datainflowsfasen har en DPMO på 112.641 - det antal fejl pr million transaktion. I regnskabsfasen 

er der er en DPMO på 108.434. I disse to faser ligger Sigma niveauet derfor under det samlet Sigma 

niveau målt på alle faser. Ved at dykke ned i flowchartet kan de ses, at de fleste fejl skylde manuelle 

fejl, såsom tastefejl. Disse tastefejl kan skyldes variationer i form, at der er flere forskellige der 

bogfører. Hver person kan bogføre på deres egen måde, og det kan skabe fejl. Det kan derfor være 

en idé at fjerne de variationer ved at lade én person stå for bogføringen, for derfor at skabe en 

konstant kvalitet i bogføring. En anden mulighed for at effektivisere kunne være ved at automatisere 

de manuelle processer. igen for North Sea Capital fjernet variationerne ved manuelle processer ved 

at omlægge til automatiske.  
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7.3.3 leveringstid 

I foregående afsnit (Define-fasen) blev der målt på hvordan leveringstiden af kvartalsrapporten 

performede. I den forbindelse blev der målt 11 rapporter som lå ud fra den grænse som er sat i 

forbindelse med leveringstiden. For bedre at kunne forstå leveringstiden beregnes der nogle 

nøgletal, som skal hjælpe med at analysere på fejlene.  

- Defect rate 

- Gennemsnitlige leveringstid  

- Spredningen 

Defect rate i vores måling ligger 21% (11 fejl ud af 53). Den gennemsnitlige leveringstid ligger på 114 

dage efter kvartalsafslutning. Det må siges at være tilfredsstillende, eftersom det holder sig under 

de 120 dage som mindstekravet til leveringstid. Måling giver os en spredning på 22. Det er et udtryk 

for hvor meget leveringstiden varierer, og med 22 vil det sige, at leveringstiden varierer med 22 

dage for hvornår rapporterne bliver leveret. Det vil ikke give mening at udregne kapabiliteten og 

sigma på denne måling, da leveringstiden afhænger af flere processer. Det vil derfor ikke give et 

retvisende billede af leveringstiden.  

Hvad skaber så den store spredning i leveringstiden og den høje defect rate? Tager vi fat i Value 

Stream Mapping, som der blevet defineret i det tidligere afsnit (Define-fasen) blev lead time 

defineret. Som det fremgår af figuren 14, kan det ses, at lead time ved modtagelse af rapporterne 

fra de underliggende fonde er på 60 dage ud af 77 dage. Da vi ikke har lead time-tal mellem de andre 

processer, bliver vi nødt til at kigge på lead time fra de underliggende fonde. Det er kendetegnet at 

de underliggende fonde levering uregelmæssigt, det kan være med til at forklare spredningen på 22 

dage. Ved de 11 rapporter som ikke blev leveret til tiden, kan det ses, at enkelte fonde har været 

længere tid om at levere deres regnskaber og rapporter, som har resulteret i en lead time mellem 

processerne.  

Dette kan være en mulig forklaring på forsinket levering. Det er ikke noget vi kan gå ind og 

effektivisere mod, da det er de underliggende fonde der ikke levere til tiden.  

Et andet interessant synspunkt i forhold til defect rate, er at kigge på de 11 rapporter og se om der 

er en sammenhæng mellem antal fejl i transaktionen og for lang leveringstid. Der tages 

udgangspunkt i Nordea rapporten Global III, da det er den største fund og den fund der oftest bliver 
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leveret for sent. Fjerde kvartal 2015 og tredje kvartal 2019 bliver der lavet henholdsvis 62 og 65 fejl, 

det er to kvartaler som er målt med flest fejl. I forhold til de andre rapporter, ligger fejlraten på ca. 

40 fejl. og dermed under gennemsnittet på 46 fejl. Der kan derfor kædes en lille sammenhæng 

mellem fejl og forsinket leveringstid på to af rapporterne. På den baggrund er det interessant også 

at gå ind og kigge på hvordan de fejl kan fjernes.  

7.3.4 Delkonklusion  

Det kan konkluderes at mange variationer i de manuelle processer, i form af flere forskellige 

personer bogføre, skaber mange fejl. De mange fejl har en til dels betydning for at levering blev 

forsinket i de punkterne der ikke var inde for det tilladte. Det er derfor muligt at effektivisere 

processerne for at undgå de mange bogføringsfejl, som er med til at forsinke levering. De 

underliggende fonde spiller også ind i leveringstiden. Hvis deres regnskaber og rapporter bliver 

leveret med forsinkelse, vil lead time hos North Sea Capital alt andet rykke sig.  

 

7.4 Improve – Kaizen & Kaikaku  

I improve-fasen vil der komme mulige løsninger på baggrund af forrige afsnit ”analyze-fasen”. Der 

kan blive foretaget en grundig vurdering af de valgte løsninger, og ud fra dette kan den bedste 

løsning blive valgt.  

Som tidligere angivet, kan forbedringer implementeres i forskellige tempi, alt efter hvilke ændringer, 

der skal foretages.  

Hvis små tiltag implementeres, så som en ændring i hvordan North Sea Capital kontrollerer deres 

regnskaber eller i hvor høj grad en fejlmargin der sættes, samt hvilke nøgletal der skal beregnes til 

rapporterne etc., så er der tale om løbende forbedringer, hvilket er Kaizen. Kaizen stræber efter det 

perfekte og fokuserer derfor konstant på at opnå flere forbedringer ved at skabe nogle vedvarende 

ændringer. Disse ændringer og forbedringer fokuserer på at nedbringe spild, hvilket i sidste ende vil 

skabe værdi for kunderne, hvilket er det overordnede mål i Kaizen og LEAN filosofien.  

For at opnå en væsentlig forbedring, kan det nogle gange kræve flere ressourcer, der kan hjælpe 

forretningen med at vækste og skabe vedvarende forbedringer fremadrettet. Dette kan gøre sig 

gældende for North Sea Capital i form af et nyt regnskabssystem, der kan aflaste backoffice og 

muligvis simplificere en række af de nuværende processer. Et sådant radikalt forbedringstiltag 
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kaldes Kaikaku. Kaikuka er et japansk ord for “reformering” eller “radikale ændringer”, hvilket i LEAN 

og Kaizen sammenhæng, giver rigtig god mening, da det ikke nødvendigvis er muligt at opnå sine 

målsætninger til tiden, hvis ikke der netop foretages nogle radikale ændringer.  

Nedenfor er forskellen på Kaizen og Kaikaku illustreret, hvor netop det spring der opstår ved en 

radikal forbedring tydeligt ses.  

  

Figur 25, Kaizen og Kaikaku – egen tilvirkning 

7.4.1 Valg af udbyder på markedet 

På baggrund af det udarbejdede flowchart over North Sea Capitals nuværende arbejdsprocesser, 

kan vi konstatere, at processerne hovedsageligt er manuelle, på trods af at North Sea Capital 

benytter et professionelt regnskabssystem til deres daglige administration af fonde og dermed 

datagrundlag for deres kvartalsrapportering. For at belyse, hvordan North Sea Capital kan 

effektivisere deres arbejdsprocesser, via blandt andet automatiseringer, finder vi det derfor 

relevant at undersøge hvilke muligheder andre regnskabssystemer tilbyder.  

Vi har derfor undersøgt nogle forskellige udbydere på markedet for regnskabssystemer ved en field 

research, der tilbyder automatiserede løsninger til fondsstrukturer i private equity-branchen.  

Vi har brugt forskellige metoder til at tilgå markedet på, for at danne det bedste overblik og 

beslutningsgrundlag for vores valg af udbyder.  

Da North Sea Capital agerer i en nichebranche, er de flere gange blevet kontaktet af diverse firmaer, 

med en bred vifte af forskellige systemer til netop denne branche. 

Vi har opsøgt en anden spiller på markedet, Danske Private Equity, for at høre om deres kendskab 

til regnskabssystemer til Fund of Funds og private equity-branchen. 
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Derudover, har vi afholdt uformelle interviews med North Sea Capitals CEO og CFO, der begge har 

mange års erfaring i branchen, for at få deres B7 med i forhold til hvad systemet skal kunne og om 

de har kendskab til andre udbydere på markedet.  

Dernæst har vi brugt internettet som søgemaskine, for at få et neutralt output med forslag. 

Vi har nedenfor opstillet nogle af de udbydere som vi har undersøgt, for at demonstrere hvilke 

kompetencer og funktioner, som de blandt andre tilbyder, som vi finder interessant i forhold til 

North Sea Capitals behov.  

Funktion / Udbyder Efront Fund Wave SimCorp Affinity 

Mulighed for at importere og eksportere filer X X X X 

Automatisk indlæsning af data  X  X  

Automatisk afstemning X  X  

Brugerdefinerede rapporter  X X  

Porteføljeanalyser X X X X 

Automatisk bogføring   X  

Cash Management   X X 

Figur 26, sammenligning af udbydere på markedet – egen tilvirkning 

Ud fra ovenstående undersøgelser, drøftelser og søgninger har et bestemt selskab været genganger: 

SimCorp. Da de, uden videre, er den udbyder på markedet, der kan matche North Sea Capitals behov 

bedst, har vi valgt at foretage et personligt interview med en specialist hos SimCorp, for at få et 

mere konkret tilbud og overblik over hvad SimCorp specifikt kan tilbyde North Sea Capital. Dette 

semistrukturerede interview ses i bilag 5.  

Ud fra vores interview med en specialist fra SimCorp, kan vi konkludere, at de kan tilbyde North Sea 

Capital de redskaber og funktioner, som kan afhjælpe de fejl og mangler der er på nuværende 

tidspunkt. Her især muligheden for automatiserede processer. Samtidig er der mulighed for at data 

fra det nuværende regnskabssystem kan migreres til det nye system, således North Sea Capital ikke 

er bundet af begge systemer i en længere periode.  
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Derudover er det meget sandsynligt, at North Sea Capital nemt kan modtage informationerne fra 

deres underliggende fonde i det format som systemet kræver, eftersom det er standardformater.  

 

7.4.2 Flowchart ved en automatisering 
Efter analysen af de nuværende processer og med udgangspunkt i LEAN 

og Six Sigma, er der udarbejdet et flowchart med de nye processer, 

baseret på de formodninger og antagelser som en implementering af et 

nyt system kan medføre. Vi vil nedenfor analysere forandringerne og 

reduktionerne i de optimerede flowcharts med særligt fokus på 

processer og variationer. Af figur 27 fremgår det, at de tidligere to 

sidste faser, er blevet kombineret til en ny samlet fase. 

7.4.2.1 Fase 1: Datainflowsfase 

Efter automatisering via det nye regnskabssystem, er alle manuelle processer konverteret til 

automatiske processer, hvilket jævnfør interview med en specialist i SimCorp (se bilag 5) er muligt. 

I figur 28 nedenfor illustreres det, hvordan al modtaget data transporteres direkte til det nye 

regnskabssystem, SimCorp, hvor det bliver registreret, lagret og bogført automatisk.  

 

Figur 27, flowchartsfaser efter 

automatisering, egen tilvirkning 

De 4 optimerede faser 

• Datainflowsfase 

• Regnskabsfase 

• Analysefase 

• Udsendelsesfase 

 

Figur 28, Fase 1: datainflowsfase efter automatisering, egen tilvirkning 
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Automatiseringen via det nye system, fjerner alle variationer i fasen, eftersom systemet foretager 

handlingerne konsistent både i forhold til bogføring og arkivering.  

7.4.2.2 Fase 2: Regnskabsfase23 

I regnskabsfasen er de fleste manuelle processer elimineret og det er nu kun gennemgang samt 

kontrol af regnskabet, som stadig bliver foretaget manuelt. De tidligere systemprocesser, 

’recalculations’, er direkte tilknyttet til det tidligere regnskabssystem, derfor er disse fjernet.  

Derudover, kan det nye regnskabssystem kan foretage bank-, valuta- og cash flow-afstemning 

automatisk.

 

23 Private Equity forkortes her PE 

27 

Figur 29, Fase 2: Regnskabsfase efter automatisering, egen 

tilvirkning 
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7.4.2.3 Fase 3: Analysefase 

De fleste manuelle processer og variationer bliver konverteret til automatiske processer, hvilket blev 

muliggjort jævnfør interview med en specialist i SimCorp (se bilag 5). Eftersom SimCorp tilbyder 

skabeloner til hele regnskabsrapporten, der er indbygget i regnskabssystemet, fjernes variationer til 

layout, grafer og design, efter at rapportskabelonen er blevet brugerdefineret første gang. Dette 

betyder også, at CFO-kontrollen er blevet fjernet fra denne fase, eftersom det nu er muligt at lave 

et udtræk med den samlede rapport og kontrollen derfor først bliver effektueret til sidst. Den 

optimerede fase fremgår af figur 30 nedenfor.  

  Figur 30, Fase 3: Analysefase efter automatisering, egen tilvirkning 
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7.4.2.4 Fase 4: Udsendelsesfase 

Efter optimeringen samt automatiseringen via det nye system, er alle gennemgangsprocesser samt 

korrekturlæsninger implementeret i denne fase, da hele rapporten nu kan genereres efter 

analysefasen.  

På baggrund af den nye e-mailfunktion, hvor regnskabssystemet kommunikerer med Outlook, kan 

systemet nu sammenflette e-mails med investorkartoteket, således udsendelsesprocessen foregår 

automatisk, hvorfor alle variationer elimineres.  

 

Figur 31, Fase 4: Udsendelsesfase efter automatisering, egen tilvirkning 
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7.4.3 LEAN 

Med udgangspunkt i LEAN-teorien, beskriver vi det spild, vi ønsker at reducere og hvordan. Spild 

defineres som en handling, der ikke er værdiskabende for kunderne, det vil sige, en handling 

investorerne som slutbrugere ikke er villige til at betale for, bliver gjort24.  

Ved en implementering af et andet regnskabssystem, er der mulighed for at automatisere en lang 

række, på nuværende tidspunkt, manuelle processer. Nedenfor er det spild, der kan reduceres som 

følge heraf opgjort i LEAN-spildtyper i de respektive faser fra flowchartet. For at indikere, når der 

specifikt er tale om en spildtype, er de skrevet med kursiv.  

Det nye regnskabssystem, tilbyder løsninger med skræddersyede rapporter, hvor data løbende 

bliver sat direkte ind i hver enkelt private equity-fonds onepager-kladde, hvor grafer og nøgletal 

opdateres. Der skal således kun bruges tid på at tilpasse kladderne med grafer, nøgletal og 

oversigter en enkelt gang, første gang, hvorefter det kører automatisk. Det samme gør sig gældende 

for selve Fund of Funds’en, der afspejler hele porteføljen af private equity-fonde. På den måde skal 

controllerne kun fokusere på analysearbejdet og kan efter en kort gennemgang af nøgletal og grafer 

lave retvisende og uddybende tekster til den kvalitative del af kvartalsrapporten.   

7.4.3.1 Motion (bevægelse) 

Det spild der opstår fra bevægelse, er udelukkende forårsaget af mennesker, her North Sea Capitals 

personale. Medarbejderne foretager mange cursorklik for at tilgå informationerne fra e-mails, 

efterfulgt af elektronisk arkivering. Alle informationerne skal printes og behandles, hvilket foregår 

med yderligere cursorklik og gang til og fra printeren. Alle materialer vedrørende 

kvartalsrapporteringen, bliver yderligere logget manuelt i et registreringsark. Ved en 

implementering af systemet, vil alle e-mails blive sendt til en automatiseret mailadresse, der 

systematisk sorterer e-mails og bogfører de transaktioner der måtte komme, hvorefter de arkiveres. 

Alle disse førnævnte spild af bevægelser, bliver dermed elimineret ved det nye system.  

 7.4.3.2 Waiting Time (ventetid)  

Den uhensigtsmæssige ventetid kan blive elimineret, når medarbejderne ikke længere skal vente på 

hinandens håndtering af de indkomne e-mails og procestid i diverse systemer. Medarbejderne har 

24 The Lean Book of Lean, side 13 
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på den måde mulighed for at udnytte den uundgåelige ventetid mere optimalt og dermed sende 

rapporten til godkendelse tidligere end hidtil.  

Eftersom alle manuelle processer bliver automatiseret, kan controllerne nu gå direkte i gang med 

gennemgang af regnskabet, uden at skulle vente på de tidligere mange processer bliver gennemgået 

en efter en. Ydermere reduceres ventetiden fra regnskabssystemet, eftersom det nye system ikke 

kræver en “recalculation”. Den uundgåelige ventetid, der opstår når North Sea Capital afventer at 

modtage materialerne til kvartalsrapporteringen fra deres underliggende private equity-fonde, vil 

fortsat eksistere, men denne ventetid kan nu udnyttes til analysearbejde af det materiale, der er 

modtaget.  

Den uhensigtsmæssige ventetid der opstår ved de manuelle processer af udsendelsen, er med det 

nye system elimineret. Dette gælder både de interne ventetider, men vigtigst af alt kunderne. 

Investorerne vil kunne modtage deres rapporter uden unødig ventetid. 

7.4.3.3 Overproduction (overproduktion)  

North Sea Capital har tidligere haft en høj detaljeringsgrad, hvor hver konto i kontoplanen er blevet 

kontrolleret enkeltvis jævnfør tidligere interview med senior controller. Det er sjældent, at der i 

dette trin af afstemninger opdages væsentlige fejl. Hvis der forefindes fejl, der bliver rettet, er det 

oftest fejl, der enten ikke er synlige i regnskabet, såsom en fejlplacering af en omkostning på en 

underkonto eller en fejl af så minimalt et beløb, at det er uden for et væsentlighedsniveau. 

Efter de manuelle processer er elimineret, vil det i endnu mindre grad give mening at opretholde en 

så høj detaljeringsgrad, eftersom det ikke skaber mere værdi for investorerne. Hele processen med 

grundig afstemning og kontrol af kontoplanen, er derfor fjernet for at minimere overproduktionen 

af overflødigt og ubetydeligt arbejde. Overproduktionen af dobbelt bogføring og printning bliver 

fjernet, hvis disse processer bliver automatiseret i systemet.  

Den tidligere manuelle proces med opdatering af det rådata, der er bagvedliggende for de figurer, 

grafer etc. i rapporterne, blev oftest gentaget op til flere gange, både når der opstod rettelser eller 

ændringer, men også løbende i takt med at de underliggende private equity-fondes værdier blev 

modtaget og bogført. Denne overproduktion der sker ved gentagne gange at vende tilbage til samme 

proces for at opdatere udgangspunktet, bliver fjernet med det nye regnskabssystem. 
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Det nye system afleder, at det ikke længere er nødvendigt at kontrollere modtagerlisternes 

kontaktinformationer fra investorkartoteket. Det er informationer, der løbende bliver opdateret og 

kontrolleret i takt med, at der modtages ændringer hertil. Derfor kan denne gentagelse af kontrol 

fjernes, hvorfor det kan undgås at skabe overproduktion. 

7.4.3.4 Overprocessing (overservicering)  

Med oprettelse af den nye modtager e-mail i systemet, undgår backoffice en overservicering af de 

mails, der er sendt til flere modtagere i afdelingen, da der på den måde ikke er flere medarbejdere, 

der bruger overflødig tid på at orientere sig om det samme. 

7.4.3.5 Defects (fejl og defekter)  

Alle processer i denne fase har hidtil været manuelle, fra modtagelse af e-mails til bogføring af 

transaktioner. Med det nye system, antages det, at fejl bliver reduceret, da flere af processerne vil 

være automatiske fra start til slut.  Det er blandt andet tastefejl og manglende indtastninger, der vil 

blive elimineret ved en automatisering. En reduktion af fejl i regnskabet betyder en utrolig 

tidsbesparelse, da processerne dermed ikke skal gentages flere gange og regnskabet på den måde 

kan lukkes tidligere.  

7.4.3.6 Inventory (lager)  

Systemet håndterer opgaverne i de indkomne e-mails, nøjagtigt når de kommer fra afsenderne. På 

den måde undgår backoffice, at opgaverne hober sig op i bunker, da al indtastning og arkivering 

sker med det samme, automatisk og systematisk. Samtidig bliver alle private equity-fondenes 

transaktioner og værdier bogført løbende, som de bliver modtaget. Det skaber et flow og reducere 

det lager, som ophobningen af bunker ellers skaber. På den måde kan regnskaberne blive 

kontrolleret i takt med de bliver færdige, så North Sea Capital undgår flaskehalse. Det nedbringer 

backoffices lager markant, da der på den måde frigives tid til håndtering af de resterende opgaver, 

der kræver manuel tilstedeværelse. På den måde ændrer North Sea Capital i samspil med systemet 

deres “lagerføring” til Just-In-Time princippet25. 

7.4.3.7 Transportation (transport)  

Tidligere har backoffice haft mange manuelle processer af afstemninger og kontroller, processer der 

kræver, at arbejdsopgaver ofte skifter hænder mellem medarbejdere. Denne transport bliver 

25 Management Accounting, side 759 
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elimineret af henholdsvis det nye system, der foretager disse afstemninger automatisk samt den 

justerede detaljeringsgrad, der betyder færre kontroller. Begge disse tiltag gør, at der er færre 

arbejdsopgaver og dokumenter der skal transporteres, hvilket samtidig mindsker risikoen for fejl. 

Tidligere har rapporten været opdelt, således visse dele skulle udarbejdes i Word, nogle i Excel og 

andre kunne trækkes fra regnskabssystemet Framework, hvor alt til sidst skulle samles i PDF via 

Adobe Professional. Denne transport af dokumenter fra flere forskellige programmer, kan med det 

nye system fjernes, da udkastet til det samlede regnskab kan kontrolleres eller printes direkte fra 

det nye system. 

7.4.4 Måling af processer og fejl ved implementering 

Med udgangspunkt i det optimerede flowchart, vil vi at analysere udviklingen i antal processer og 

dertilhørende fejl ved den nye udarbejdelse af kvartalsrapporten. 

7.4.4.1 Antal processer 

Som det fremgår af nedenstående figur 29, er antal processer i forbindelse med udarbejdelse af 

kvartalsrapporten reduceret til 18. Ud af de 18 processer er fem af dem manuelle processer, 

svarende til 28%. Dette er en reduktion på 46%-point i fordelingen af processer, som følge af 

optimeringen.  

 

Figur 32, antal processer i alt efter automatisering - egen tilvirkning 
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Formålet med en automatisering er at reducere manuelle processer, da de er genstand for 

variationer og usikkerheder. Af figur 33 nedenfor, fremgår det, at antal manuelle processer efter 

optimeringen af arbejdsprocesserne reduceres med 85%, fra 34 til fem manuelle processer. 

 

 

7.4.4.2 Antal fejl 

Eftersom regnskabssystemet endnu ikke er implementeret og førnævnte beskrivelser og opbyggede 

flowcharts er baseret på antagelser og oplysninger fra den adspurgte informant, kendes den 

optimerede fejlmargin endnu ikke. Dog beregnes et estimat på baggrund af reduktionen i antal 

manuelle processer samt forventningen til det nye regnskabssystem.  

Det antages, at det nye SimCorp-system ikke genererer nogle systemfejl, hvorfor antallet af 

systemfejl i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten fjernes totalt. Derudover, antages 

det, at fejlmargin ved manuelle processer vil følge tendensen fra antal manuelle processer og 

dermed reduceres med 85%. Det betyder, at det gennemsnitlige antal fejl per kvartal reduceres fra 

21 til tre. Dette er illustreret i figur 34 nedenfor.  

Figur 33, antal manuelle processer før og efter automatiseringen, egen tilvirkning 
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7.4.5 Delkonklusion 

Det kan konstateres, at der tidligere har været mange processer, hvilket det nye system reducerer 

markant. Derudover, er de fleste manuelle processer blevet konverteret til automatiske, hvorfor det 

konsekvent er systemet, der foretager handlingerne konsistent. Det betyder, at variationerne fra de 

tidligere manuelle processer fjernes.  

Vi kan konkludere, at en automatiseringen af processerne har en positiv effekt på det samlede 

flowchart, hvor antal processer er reduceret væsentligt. Derfor kan det forventes, at der vil opstå 

færre fejl, hvilket minimere usikkerheden og opretholder den højeste kvalitet. 

Ved ovenstående gennemgang af North Sea Capitals fem flowcharts efter en implementering af et 

nyt regnskabssystem, kan vi med udgangspunkt i LEAN’s syv spildtyper konkludere, at der er mange 

og væsentlige spild, der kan nedbringes og/eller helt elimineres. Eftersom det hovedsageligt er spild 

forårsaget af manuelle processer, vil det alt andet lige, optimere arbejdsgangene hos North Sea 

Capital, at skifte system og derved fjerne så mange af de manuelle processer som muligt.  

En implementering af systemet, vil på baggrund af ovenstående, være værdiskabende for både 

investorerne og North Sea Capital. Ifølge LEAN-teorien er det direkte værdiskabende for 

investorerne at nedbringe spild, da de på den måde kun betaler for det de efterspørger og er 

interesseret i. En optimering af processerne, betyder derudover også at North Sea Capital får frigivet 
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en del ressourcer. Deres medarbejdere sparer meget tid på ikke at skulle behandle nær så mange 

processer, tid de derfor kan bruge til at skabe merværdi for North Sea Capital. 

Det kan på baggrund af de ovenstående afsnit konkluderes, at en implementering af et nyt 

regnskabssystem, reducerer variabler og usikkerheder. 

Det nye regnskabssystem, kan tilskrive North Sea Capital mere værdi i form af en højere kvalitet i 

resultaterne fra arbejdsprocesserne, blandt andet fordi de fleste manuelle arbejdsprocesser bliver 

konverteret til automatiske. Det betyder, at North Sea Capital får frigivet ressourcer, der hidtil har 

været bundet i medarbejderkapacitet.  

 

7.5 Control 

I det sidste afsnit finder vi Control-fasen. I denne fase bliver der kigget på hvordan der sikres at 

løsningen fra foregående afsnit bliver implementeret korrekt, og alle de steder hvor problemet er 

og kan opstå i fremtiden. Det handler om kvalitetssikring og overvågning, således man til hver en tid 

kan holde øje med den nye proces, hvis den pludselig rykker sig,   

7.5.1 Kontrolkort 

I Improve-fasen blev der kigget på hvordan North Sea Capital kan forbedre deres nuværende proces 

i forbindelse med kvartalsrapporter. Teorien bag Kaizen og Kaikaku blev introduceret, hvorpå 

hvordan man kan forbedre processerne. Enten om man vælger løsningen bag Kaizen, som er 

løbende forbedringer, eller Kaikaku, som kunne være et nyt regnskabsprogram, er det vigtigt at 

kontrollere at de forbedringer der vælges performer som ønsket.  

Dette kan gøres ved at benytte et kontrolkort. Ved brug af et kontrolkort kan North Sea Capital 

overvåge processernes adfærd, og se hvis de ikke performer som ønsket.  

Et kontrolkort er statistiske stikprøver som bruges til at skelne mellem almindelig og speciel 

variation. Hvis variationen i processen ikke performer som den skal, betyder det, at middelværdien 

eller spredningen i en proces ændrer sig, og ikke overholder de kriterier man har fastsat. Det kunne 

ses at spredningen på leveringstiden inden effektivisering lå på 22. Med et kontrolkort kan du hele 

tiden holde øje med denne spredning og overvåge, at den ikke kommer ud af kontrol. For høj 

variation kan resultere i at transaktioner skal laves, som så vil tage tid.  
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Det er derfor vigtigt at North Sea Capital overvåger deres processer, og at holde at de performer 

som de skal.  

7.5.2 Delkonklusion 

Da det ikke er muligt at foretage kontrol af de mulige løsninger, kan det ikke måles og effektivisering 

bliver efterlevet af North Sea Capital. Dog kan det konkluderes at det er vigtigt at overvåge 

processerne for at sikre sig, at de performer inden for de kriterier North Sea Capital har sat sig.  
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8. Diskussion 

Denne diskussion bygger på det forrige analytiske afsnit, hvori et nyt regnskabssystem blev 

introduceret. Vi vil i dette afsnit diskutere de muligheder og begrænsninger der er ved en 

implementering af et nyt regnskabssystem. 

For at illustrere den økonomiske konsekvens, vises nedenfor et før-efterbillede af de årlige 

omkostninger, der afholdes til regnskabssystem samt IT-support og backup. Figuren er baseret på 

de fremskaffede informationer fra SimCorp26 og eftersom kontrakterne mellem North Sea Capital 

og deres nuværende udbydere er fortrolige, er disse baseret på cirkatal.  

Årlige OMK i 
DKK 

Regnskabs-
system 

IT-support 
og backup I alt 

Før 225.000 500.000 725.0000 

Efter 300.000 450.000 750.000 

Meromkostning 75.000 -50.000 25.000 

 

På baggrund af ovenstående delkonklusioner, vil vi diskutere resultaterne der udledes, af de fordele 

North Sea Capital kan opnå ved at optimere deres nuværende processer.  

I backoffice er der i øjeblikket fem ansatte til at varetage alle opgaver. Én senior controller, tre 

controllere og én elev. Som beskrevet tidligere, vil et nyt regnskabssystem spare North Sea Capital 

for en masse manuelle processer, hvilket frigiver de ressourcer, der hidtil har været tilknyttet. 

Ressourcerne er frigivet fra medarbejderkapacitet. Det er vigtigt, at North Sea Capital udnytter den 

øgede kapacitet maksimalt, for at undgå ineffektivitet hos medarbejderne. 

Kvartalsrapporteringen fylder, som tidligere indikeret, 60% (se figur 13) af den totale 

arbejdsvolumen i backoffice fordelt på et år med 252 arbejdsdage. Det svarer rundt regnet til, at 

medarbejderkapaciteten på nuværende tidspunkt er knyttet 151 dage om året til 

kvartalsrapportering.  

På baggrund af vores kendskab til regnskabsfunktionerne i backoffice, vurderes det, at de 

tilbageværende arbejdsprocesser i forbindelse med kvartalsrapporteringen, vil kunne varetages af 

26 Se interviewguide med SimCorp i afsnit 7.1.1 

Figur 35, årlige omkostninger til regnskabssystem og IT, egen tilvirkning 
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en bemanding bestående af: én senior controller, én controller og én elev. Derved opstår der, alt 

andet lige, en overkapacitet på to controllere, se figur 36 nedenfor. 

Behov Sr. controller Controller Elev 

Før 1 3 1 

Efter 1 1 1 

Forskel 0 -2 0 

 

Det er væsentligt at forholde sig til, at de resterende 40% workload, stadig skal bemandes, derfor 

vil de to medarbejdere ikke nødvendigvis kunne undværes helt. Samtidig vurderes det, at et 

eventuelt nyt system vil kunne aflaste mange af de manuelle processer, der på nuværende tidspunkt 

også er i de andre arbejdsopgaver på tværs i backoffice.  

Arbejdspresset i backoffice er “sæsonbetonet” forstået på den måde, at kvartalsrapporterne, som 

er den primære driftsopgave i backoffice, er fordelt på fire pressede perioder om året. Vi kan på 

baggrund af vores nuværende analyse og ovenstående beregning, som er lavet alene ud fra 

håndteringen af udarbejdelse af kvartalsrapporter og de frigivne ressourcer herfra, ikke blot 

konstatere at de to medarbejdere kan afskediges, da de vi ikke har undersøgt konsekvenserne for 

de resterende 40% arbejdsopgaver. Derfor vil vi diskutere, hvordan de frigivne ressourcer ved en 

implementering af et nyt system, bedst kan anvendes.  

Hvis vi udelukkende tager udgangspunkt i det økonomiske aspekt ved optimering af omkostninger, 

er der for meget kapacitet til at varetage opgaverne. De to controllere der er “i overskud”, vil isoleret 

set i forhold til kvartalsrapporteringen, være uudnyttet kapacitet som bliver en direkte 

meromkostning for North Sea Capital.  

For at beregne den økonomiske konsekvens, tager vi udgangspunkt i et gennemsnit af 

personaleomkostningerne fra de seneste to år, der er opgjort i årsregnskabet 2018 (se bilag 6). 

Nedenstående figur 37 er lavet ud fra noten i årsregnskabet (se bilag 6). Der tages hensyn til, at der 

i perioden kun var 10 ansatte. 

 

 

 

Figur 36, antal ansatte i backoffice, egen tilvirkning 
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Total for North Sea Capital 2018 2017 Gennemsnit 

Lønninger 10.902.238 11.587.818 11.245.028 

Pensioner 1.498.600 1.490.878 1.494.739 

Andre OMK til social sikring 1.545.386 1.553.185 1.549.286 

Andre personaleomkostninger 313.686 341.032 327.359 

Personaleomkostninger i alt 14.259.910 14.972.913 14.616.412 

Figur 37, personaleomkostninger – egen tilvirkning 

Vi benytter to forskellige fordelingsnøgler til at definere de personaleomkostninger, der vedrører 

controllere. Lønninger og pensioner er specifikt afspejlet af de ansattes funktioner, hvorfor vi 

benytter en arbitrær fordelingsnøgle, til at fordele disse omkostninger per medarbejder. Se figur 38 

nedenfor. Andre omkostninger til social sikring samt andre personaleomkostninger er derimod ikke 

funktionsbestemt, de er derfor fordelt ligeligt mellem medarbejderne, se også her figur 38 

nedenfor. 

 

Figur 38, personaleomkostninger fordelt på medarbejdere – egen tilvirkning 

Samlet set koster en controller ansat i North Sea Capital kr. 729.105 årligt. Det vil sige, at North Sea 

Capital, alt andet lige, kan opnå en økonomisk konsekvens på kr. 1.458.209 om året, ved en 

uudnyttet medarbejderkapacitet på to controllere. 

North Sea Capital bør derfor huske at udnytte den ekstra medarbejderkapacitet til at varetage 

værdiskabende og kvalitative opgaver.  

De frigivne ressourcer fra de to controllere kan udnyttes til at udarbejde og kvalitetssikre 

investeringsarbejder i samspil med North Sea Capitals investeringsteam, hvilket øger chancen for 

mere afkastgivende investeringer, hvilket skaber merværdi for investorerne i form af større udbytte 

og North Sea Capital i form af carried interest.  
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Derudover, kan bevaringen af de frigivne ressourcer fra medarbejderkapaciteten, skabe et bedre 

kontormiljø for backoffice, eftersom medarbejderne burde kunne undgå tidspressede situationer.  

Ved implementeringen af det nye system, skal North Sea Capital migrere al data fra det nuværende 

regnskabssystem til det nye. North Sea Capital kan dog være begrænset af, at de ikke har 

tilstrækkeligt know-how til at udføre migrationen eller medarbejderkapacitet nok.  

Det antages, at implementeringen af det nye system, vil kræve en kontrolleret indkøringsperiode, 

hvor der vil være særlig opmærksomhed på stikprøver og kontrol af regnskabssystemets 

bogføringer, arkiveringer og registreringer, for at være sikker på, at systemet gør det korrekt. Dette 

betyder, at medarbejderne i backoffice er begrænset tidsmæssigt i indkøringsperioden, da det nye 

system skal køre parallelt med de nuværende arbejdsprocesser i perioden.  

Ved en investering i et nyt regnskabssystem medfølger både en etableringsomkostning, der kan 

begrænse North Sea Capital likviditetsmæssigt samt en prioritetsmæssig begrænsning i forhold til 

deres shareholders’ valg af investeringer.  
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9. Konklusion 

Formålet med dette casestudie er at besvare hvordan North Sea Capital kan effektivisere og 

optimere deres nuværende arbejdsprocesser i forbindelse med udarbejdelse af kvartalsrapporten, 

så henholdsvis kvaliteten af informationerne forbedres og investorernes behov opfyldes.  

Ved udarbejdelsen heraf, kan det konstateres, at North Sea Capitals investorkreds behov er at 

nedbringe leveringstiden af kvartalsrapporten, men samtidig bevare at datagrundlaget er baseret 

på faktiske data.  

Det kan på baggrund af det personlige interview med en senior controller i North Sea Capital 

udledes, at de nuværende arbejdsprocesser er præget af manuelle processer og at der sker fejl, 

hvorfor det konstateres, at der er potentiale for effektivisering. Dette underbygges også af det 

udarbejdede flowchart, der indikerer at de manuelle processer udgør 74% af alle nuværende 

processer.  

Ud fra teorierne om LEAN og Six Sigma, konkluderes det, at ovenstående skaber en risiko for en høj 

fejlmargin, grundet de mange variationer fra de manuelle processer. Derfor vurderes det, at risikoen 

kan nedbringes ved at automatisere de manuelle processer.  

Det kan konkluderes, at et nyt regnskabssystem vil reducere de manuelle processer markant og at 

variationerne herfra fjernes, hvorfor der vil opstå færre fejl, hvilket minimere usikkerheden og 

opretholder den højeste kvalitet. Dette vil også nedbringe det spild, der er fundet via LEAN’s syv 

spildtyper. Alene på baggrund af reduktionen af spild og antal manuelle processer, kan det 

konkluderes, at et nyt regnskabssystem, alt andet lige, vil være værdiskabende for både 

investorerne og North Sea Capital.  

Investorernes behov for en kortere leveringstid af kvartalsrapporten, konkluderes at blive opfyldt, 

eftersom det totale antal processer nedskæres med 61%, hvilket alt andet lige bør forkorte 

udarbejdelsen samt at datagrundlaget til rapporten bliver opdateret løbende og derved ikke havner 

i en bunke. 
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11. Bilag 

11.1 Bilag 1 – Spørgeskemaundersøgelse 
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11.2 Bilag 2 – Interview med Senior Controller 

Spørgsmål 1: 

Formål Vi starter med et indledende spørgsmål, for at danne retningen for 
interviewet samt åbne op for senior controllerens aspekter til 
fænomenet. 

Spørgsmål Hvordan oplever du på nuværende tidspunkt, at investorerne reagerer 
efter en kvartalsafslutning? 

Underspørgsmål for 
eventuelt at uddybe 
svaret 

Spørg ind til ventetid, utilfredshed, stillede spørgsmål etc. 

Svar Der er nogle investorer som har nogle specifikke gentagne efterspørgsler 
i forhold til kvartalet, som bliver imødekommet hurtigst muligt, ligesom 
hvis der skulle være nogen, der har spørgsmål, så svarer vi relativt hurtigt. 
I forhold til ventetiden på forespørgsler, vil jeg derfor vurdere at det er 
kort. 

Spørgsmål 2: 

Formål Be- eller afkræft udsagnet om at der er et reelt problem. 

Spørgsmål Føler du, at den nuværende kvartalsrapportproces er overskuelig? 

Svar Til en vis grad, da der er mange ting der skal holdes styr på. I forhold til at 
der er mange underliggende private equity-fonde, hvor vi skal holde styr 
på, om vi har fået alle regnskaber. Der er mange steps, der skal udføres og 
i en bestemt rækkefølge. I forhold til den North Sea Capital-ejede fond, er 
der yderligere cost values27, der skal indtastes og kontrolleres på de 
underliggende fondes investeringer samt onepagers28, som skal skrives, 
kontrolleres og korrekturlæses. 

Spørgsmål 3: 

Formål Overskueliggør/tydeliggør hvor problematikken kan udspringe fra. 

27 Oversigt over den investerede, realiserede og tilbageværende kapital samt markedsværdien i hvert selskab i de 

underliggende fondes porteføljer 
28 Énsidet beskrivelse af en private equity-fond og dens underliggende selskaber og deres udvikling 
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Spørgsmål Hvilke processer oplever du koster flest mandetimer/hvilke processer 
finder du mest tunge tidsmæssigt? 

Svar Afstemning af historiske cashflow, hvor vores data ikke stemmer overens 
med private equity-fondens. Og Onepagers som skal skrives, hvor man 
skal finde relevante informationer fra de tilsendte rapporter. 

Spørgsmål 4: 

Formål Vi vil med et reflekterende spørgsmål give senior controlleren god tid til 
at overveje spørgsmålet. 

Spørgsmål Hvorfor tror du, at North Sea Capital benytter så mange manuelle 
processer? 

Svar Det kan være mange ting. Det kan være de automatiserede processer ikke 
er gode nok. Det kan være, at man ikke har haft tid til at automatisere 
processerne. Det kan være de ansatte ikke har været opmærksomme på 
ting, der kan automatiseres eller manglende kompetencer til at gøre det. 
 

 

 

Spørgsmål 5: 

Formål Be- eller afkræft udsagnet 

Spørgsmål Vil backoffice kunne spare tid ved at automatisere de manuelle processer? 

Underspørgsmål for 
eventuelt at uddybe 
svaret 

Benyt et opfølgende spørgsmål: I givet fald hvilke processer? 

Svar Helt sikkert. Det vil alt andet lige tage mindre tid. Det kunne 
bogføringsopgaver, arkivering og rapportdannelsen.  

Spørgsmål 6: 

Formål Be- eller afkræft udsagnet 

Spørgsmål Oplever du fejl efter indtastning af blandt andet dagsværdier?  
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Underspørgsmål for 
eventuelt at uddybe 
svaret 

Benyt et opfølgende spørgsmål: Hvis ja, hvilke? 

Svar Af og til. Det kan være man er kommet til at bytte om på nogle tal. Det 
samme er tilfældet med aktiekurser. Når tingene foregår manuelt, kan der 
nemt opstå fejl ved indtastningen. 

Spørgsmål 7: 

Formål Be- eller afkræft udsagnet 

Spørgsmål Føler du, at der er nok kontroller ved udarbejdelsen af 
kvartalsrapporterne? 

Svar Det synes jeg, men jeg tror, at der stadig er plads til forbedring. 

Spørgsmål 8: 

Formål Afslutningsvis vil vi stille et sonderende spørgsmål, for at forfølge emnet 
og åbne op for eventuelle nye synsvinkler. 

Spørgsmål Hvordan tror du, at North Sea Capital kan være mere effektive i 
produktionsfasen af kvartalsrapporter? 

Svar Det kan være, vi kan gøre cost values mere automatisk, så man ikke skal 
indtaste noget... 
Man kan måske finde ud af, hvornår det faktisk giver mening at køre en 
recalculation, som tager relativ lang tid. I forhold til vores procedure, skal 
vi konstant kører recalculations... 
Måske kan man lave et afstemningsark til distributions29, så afstemningen 
tager kortere tid... 

  

29 En betegnelse for en afkastgivende pengestrøm fra en private equity-fond til en Funds of Funds 
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11.3 Bilag 3 – Fejlark  

Dato Fejlkilde Fejlbeskrivelse 

18-06-19 Manuel Misforstået bogføring 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

18-06-19 Manuel Misforstået bogføring 

18-06-19 System Manglende recalculation 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

18-06-19 Manuel Misforstået bogføring 

18-06-19 System Systemfrys – genstart server 

18-06-19 Manuel Tastefejl 

26-06-19 Manuel Tastefejl 

26-06-19 Manuel Tastefejl 

26-06-19 Manuel Tastefejl 

26-06-19 Manuel Tastefejl  

27-06-19 Manuel Misforstået bogføring 

27-06-19 Manuel Misforstået bogføring 
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11.4 Bilag 4 – Interview med investorer 

 

Spørgsmål 1: 

Formål Vi starter med et indledende spørgsmål, for at danne retningen for 
interviewet samt åbne op for investorerens holdninger til emnet. 

Spørgsmål Hvad betyder kvartalsrapporterne for jeres forretning? 

Svar, investor 1 Meget. Vores investeringsteam bruger dem til at måle deres performance, 
som de blandt andet ser i kvartalsrapporterne, eftersom deres 
performance er afkastbaseret.   

Svar, investor 2 Da vi er en pensionskasse, er det vigtigt at vores afkast lever op til en vis 
forventning og dette beregnes ud af vores ejerandele i blandt andet North 
Sea Capital. Vi er derfor afhængige af at rapporterne kommer, så vi kan 
opgøre det til vores resultat.  

Svar, investor 3 Rapporterne er et aftryk af vores investering, som vi så kan læse, forstå 
og forholde os til.  

Spørgsmål 2: 

Spørgsmål Hvilke dele af kvartalsrapportens indhold er mest værdiskabende for jer? 

Svar, investor 1 Det er nøgletalsoversigten.  

Svar, investor 2 Det er marked- og branche detaljerne, eftersom de giver en indsigt, som 
vi ikke nødvendigvis får andre steder.  

Svar, investor 3 Værdiskabende? Jamen det må jo så være afkastet. 

Spørgsmål 3: 

Spørgsmål Hvilke dele af kvartalsrapportens indhold er vigtigst for jer? 

Svar, investor 1 Det er nøgletalsoversigten. 

Svar, investor 2 Vi benytter de underliggende private equity-fondes onepagers til at 
sammenligne med de andre markeder vi er på og branchen generelt. Rent 
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regnskabsmæssigt er Capital Account’en meget vigtig for os, da vi 
benytter den én til én til at værdiansætte vores investering.  

Svar, investor 3 Det må være investeringanalysen og regnskabet. Vi forholder os kritisk til 
omkostningssiden af regnskabet, da vi vil være sikre på at vores penge 
forrentes bedst muligt.  

Spørgsmål 4: 

Spørgsmål Hvilke fordele kunne I opnå, hvis kvartalsrapporten blev udsendt 
tidligere? 

Svar, investor 1 Vi kunne blive færdige med vores performanceberegning tidligere.  

Svar, investor 2 Uh det ville være rart, da vores afdeling altid er meget pressede i forvejen 
når rapporterne kommer så sent. Jamen så ville vi til tider kunne blive 
færdige med vores regnskaber tidligere. Nogle gange, henvender vi os til 
de fonde der endnu ikke har aflagt regnskabsrapport, for at få et estimat, 
så vi være forud på hvordan vores investeringsporteføljer skal 
sammensættes for de næstkommende perioder. Så det ville være en 
fordel at få dem tidligere, da vi så ville kunne tilrettelægge udsigterne på 
baggrund af de faktiske tal og så vi selv kunne udfærdige vores regnskab 
tidligere.  

Svar, investor 3 Vi er ofte ret pressede hvad angår fjerde kvartalsregnskab, da det kommer 
i forbindelse med årsregnskabet og der skal vi indberette vores eget 
regnskab rettidigt til de danske myndigheder, hvorfor vi ligeledes er 
afhængige af at modtage rapporter fra vores investeringer tidsnok. Så 
fordelen er at vi ikke skal være nær så pressede ved vores rapportering. 
Samtidig er det en fordel at kende sine investeringers værdi, så vi ved 
hvordan vi skal investere fremadrettet. Vi vil jo gerne have det højest 
mulige afkast på tværs af alle vores investeringer.  

Spørgsmål 5: 

Spørgsmål Hvilke konsekvenser ville det have for jer, hvis kvartalsrapporten blev 
udsendt senere? 

Svar, investor 1 Jamen vice versa… så ville vi ikke kunne afregne performance og det ville 
aflede umotiverede medarbejdere på investeringsfløjen.  

Svar, investor 2 Det ville lægge et stort pres på vores afdeling i forhold til at kunne blive 
færdige med regnskaberne i tide… det kunne betyde, at vi var nødt til at 
hyre endnu en medarbejder til afdelingen, alene for at kunne nå i mål.  
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Svar, investor 3 For sen rapportaflægning, bøder og dårligere investeringsvilkår.  

Spørgsmål 6: 

Spørgsmål Hvad er jeres overordnede opfattelse af North Sea Capital? 

Svar, investor 1 Fint. 

Svar, investor 2 Vi er ganske tilfredse med North Sea Capital. Vi har i alle årene haft god 
kommunikation og vi er godt tilfredse med afkastene.  

Svar, investor 3 Behageligt samarbejde og nemme at få adgang til, det er god service på 
den front. Det er dog sjældent North Sea Capital’s rapport der ligger først 
i mailboksen, så det ville da være en fordel, hvis den kunne komme 
tidligere, især ved årsluk.  

Spørgsmål 7: 

Spørgsmål Hvis I skulle foretage en lignende investering igen, ville I da benytte North 
Sea Capital igen?  

Svar, investor 1 Det ville udelukkende komme an på det forventede afkast og hvordan de 
tidligere regnskabsår set i forhold til markedet. Vi lægger pengene, hvor 
vi forventer det bedste afkast. That’s the name of the game.  

Svar, investor 2 Ja klart, så længe investeringsprofilen stadig matcher vores mål og krav. 

Svar, investor 3 Såfremt vores forventninger er indfriet og North Sea Capital kan tilbyde 
en fornuftig aftale i forhold til management fee, så kan det ikke udelukkes.  
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11.5 Bilag 5 – Interview med Simcorp 

Spørgsmål 1: 

Formål Indledende spørgsmål i forhold til rollefordelingen som sælger og køber. 

Spørgsmål Hvorfor skulle North Sea Capital vælge at købe en løsning hos SimCorp? 

Underspørgsmål for 
eventuelt at uddybe 
svaret 

Hvad skulle styrken/fordelen være? 

 

Svar SimCorp tilbyder flere integrerede løsninger med automatiske processer, 
der sikrer datavaliditet og afhjælper de manuelle processer de fleste 
virksomhederne har i dag.  
Fordelen ved at vælge en løsning hos os er, at reducere risikoen for fejl.  

Spørgsmål 2: 

Formål Udled om der er relevante programmer/metoder, der kan matche North 
Sea Capitals behov 

Spørgsmål Hvilke programmer/metoder kan I anbefale North Sea Capital at bruge, 
når North Sea Capital arbejder med administration af Fund of Funds? 

Svar Med en fondsstruktur vil jeg klart anbefale vores platform “Fund 
Administration”, som vi tilbyder i SimCorp Dimension. Det er en skalerbar 
opsætning, der gør det nemt og bekvemt at oprette flere eller nye fonde 
og selskaber eller hvad der ellers er behov for. Dette abonnement koster 
cirka kr. 300.000 om året og første år vil der være en 
etableringsomkostning på kr. 1.250.000. 

Spørgsmål 3: 

Formål Spørgsmålet skal hjælpe med at indikere den potentielle besparelse 

Spørgsmål Hvor mange processer kan North Sea Capital spare ved at konvertere til 
et SimCorp program, for eksempel i forhold til indtastning at dagsværdier, 
altså ”Net Asset Values” (NAV)? 

Svar Jamen en af de features der er tilknyttet løsningen “Fund Administration” 
er blandt andre en NAV-beregninger. Det kan systemet altså selv 
håndtere. Derudover, har vi machine learning, det vil sige en slags 
computerrobot, som I selv programmerer. Det er helt simpelt, I skal bare 
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vise robotten en proces I plejer at lave manuelt et par gange og så kan 
robotten via business intelligence lagre processen og gøre det for jer 
næste gang i beder den om det. Det kunne eksempelvis være ved 
kursindtastninger. 
Vi tilbyder også en e-mail løsning, hvor vi opretter en mailadresse til jer, 
der arkiverer og bogfører alt den modtager, såfremt den kan genkende 
de selskaber og fonde den kan læse. Det vil sige, at hvis I får nye fonde og 
selskaber, så skal disse oprettes. 

Spørgsmål 4: 

Formål Vi skal undersøge, om vores nuværende systemer understøtter brugen af 
SimCorp. 

Spørgsmål Hvilke datakilder kan SimCorp programmer indlæse fra? 

Svar Det er selvfølgelig altid farligt at sige alle, men SimCorp Dimension er 
konvertibelt med standardprogrammer så som PDF, diverse regneark og 
alt i tekstformat. 
 
 

Spørgsmål 5: 

Spørgsmål Kan SimCorp lave brugerdefinerede rapporter og transaktioner på 
forskellige niveauer? 

Underspørgsmål for 
eventuelt at uddybe 
svaret 

Vi arbejder i North Sea Capital med en forsyningskæde på flere led, hvor 
vi taster fra selskabsniveau til investorniveau. 

Svar Ja, der er mange forskellige kladder og standarder, som man kan kopiere 
og tilpasse efter eget forbrug, men man kan også selv programmere 
rapporter fra bunden. 

Spørgsmål 6: 

Formål Vi undersøger kvalitetssikringen af data. 

Spørgsmål Kan der opsættes kontroller? 

Svar Ja, der kan sættes kontroller på stort set alle former for transaktioner, det 
er bare et spørgsmål om at definere det i systemet. Ud over det, er der 
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også standardkontroller så som balance-sikkerhed og en 
bagatelgrænsekontrol, hvor der skal et ekstra sæt øjne på for at 
godkende, denne grænse kan selvfølgelig brugerdefineres. 

Spørgsmål 7: 

Formål Vi stiller et afsluttende spørgsmål, for at udlede hvorvidt North Sea 
Capital kan håndtere SimCorp-systemerne.  

Spørgsmål Er der support samt opdatering af programmet efter køb? 

Svar Ja, det er der. Der tilbydes en supportløsning inklusiv en cloudløsning til 
backup af filer, til jeres størrelse vil den koste cirka kr. 450.000 om året.  

Spørgsmål 8: 

Formål Vi stiller dette spørgsmål for at sikre, at North Sea Capital kan overholde 
bogføringsloven, som kræver, at man gemmer bogføring i fem år. 

Spørgsmål Er det muligt at migrere data fra ens nuværende system til SimCorps? 

Svar Ja, systemet kan indlæse og lagre data fra filer og andre systemer. Alle 
organer, som for eksempel en fond eller et selskab, skal dog oprettes, før 
systemet kan placere transaktionerne. Man kan også tilkøbe SimCorp-
konsulenter til opgaven.  
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11.6 Bilag 6 – North Sea Capital A/S, årsregnskab 2018 
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