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Sammanfattning 
Många företag har börjat inse att processmodellering kan vara ett bra 

verktyg för att bättre förstå sitt företag. Att man kan använda processkar-

tor för att analysera och förbättra sina processer. 

Centsoft AB är ett litet IT-företag med sex anställda som omsätter ca 5,4 

miljoner kronor per år. Centsofts huvudsakliga produkt är en webbase-

rad applikation för elektronisk fakturahantering.  

I dagsläget har Centsoft ingen dokumentation alls som visar hur dess in-

terna processer ser ut. Därför har studenten fått i uppdrag av Centsoft AB 

att kartlägga dess affärsprocesser, analysera dessa och komma med even-

tuella förbättringsförslag. 

Arbetet är indelat i tre delar, först genomfördes en förstudie av Centsoft 

för att förstå dess verksamhet, ta reda på vilka processer det har och pro-

ducera en domänbeskrivning. Sedan följde en modelleringsdel under vil-

ken processkartor över verksamheten konstruerades, denna del skedde 

iterativt för att säkerställa att modellerna blev klara i tid. Arbetet avsluta-

des med en analysdel för att identifiera potentiella förbättringsmöjlig-

heter. Teknik som användes för förbättringsförslag var processförbätt-

ring, eftersom process-redesign bedömdes som alltför tidskrävande. 

Resultatet är elva stycken processkartor, varav två är förbättringsförslag. 

En av slutsatserna som kunde dras utifrån detta arbete är att Centsoft har 

välfungerande affärsprocesser som bidrar till att företaget expanderar. 

Det här arbetet blir en bra grund för Centsoft att arbeta vidare på, t.ex. 

vid framtida expansioner, då det kanske blir aktuellt att konstruera nya 

processer, eller ändra befintliga.  

Nyckelord: Processmodellering, affärsprocess, små IT-företag, BPMN, 

UML. 
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Abstract 
Many companies have begun to realize process modelling can be a useful 

tool to better understand their business, and that process maps can be 

used to analyze and improve the company processes. 

Centsoft AB is a small IT company with six employees and has revenue 

of approximately 5.4 million SEK per year. Centsofts main product is a 

web-based application for handling electronic invoices.  

As of today, Centsoft does not have any documentation at all of its inter-

nal processes. Therefore Centsoft has given the student an assignment to 

identify and analyze its business processes, and to come up with any sug-

gestions for improvement. 

This project is divided into three parts; first part is a case study of 

Centsoft which is done in order to understand its operations, identify its 

business processes and to produce a domain description. Second part is 

to create process maps for the business; this part was done iteratively to 

ensure that the process maps were delivered on time. The third part is to 

analyze the process maps for potential improvement opportunities. 

Technique used to improve the processes was process improvement, 

because process-redesign was considered too time consuming. 

 

The result is eleven process maps, two of which are suggestions for im-

provement. A conclusion that could be drawn from this project based on 

the successful expanding and profit-making by Centsoft is that they have 

well-functioning processes. This project will be a good basis for Centsoft 

during future expanding, when the need for redesigning existing or de-

signing new processes arises. 

Keywords:  Process modelling, business process, Small IT Company, 

BPMN, UML. 
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1 Inledning  
Många företag har börjat inse att processmodellering kan vara ett bra 

verktyg för djupare förståelse av sitt företag. Att man kan använda pro-

cesskartor för att analysera och förbättra sina processer. [3] 

Oftast förstår anställda inom ett företag ungefär hur verksamheten på fö-

retaget fungerar, men kan inte beskriva exakt vilka processer som verk-

samheten innehåller och hur dessa ser ut. Det saknas ofta dokumentation 

om exakt hur verksamheten ser ut, i form av processkartor. [3] 

Processkartor erbjuder företag ett verktyg att förstå sina affärsprocesser, 

och därmed kunna analysera och komma underfund med hur man kan 

effektivisera och förbättra dessa processer.  [3][12] 

Genom att effektivisera sina affärsprocesser kan ett företag spara både tid 

och pengar. Man ökar företagets lönsamhet och gör företaget mer kon-

kurrenskraftigt. [3][12] 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Centsoft AB är ett litet IT-företag med sex anställda som omsätter ca 5,4 

miljoner kronor per år. Centsofts huvudsakliga produkt är en webbase-

rad applikation för elektronisk fakturahantering.  

Som ett kommersiellt företag strävar Centsoft hela tiden efter att öka sin 

vinst. Med hjälp av processmodellering kan Centsoft få en bättre bild över 

sin affärsverksamhet och därmed få en bättre förutsättning till att upp-

täcka eventuella brister i sina processer och förbättra dessa. I dagsläget 

har Centsoft ingen dokumentation alls som visar hur dess interna proces-

ser ser ut. Därför har studenten fått i uppdrag av Centsoft att kartlägga 

dess affärsprocesser, analysera dessa och komma med eventuella förbätt-

ringsförslag. 

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utföra en fallstudie på Centsoft, för 

att kunna identifiera dess affärsprocesser och rita upp dem i form av pro-

cesskartor. Detta i sin tur ska bidra till djupare förståelse av Centsoft som 

företag och ge bättre förutsättning till att effektivisera företaget samt öka 

dess lönsamhet. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till att identifiera och modellera de viktigaste affärs-

processerna på Centsoft samt att analysera dessa och komma på eventu-

ella förbättringsförslag. Med viktigaste affärsprocesser menas huvudpro-

cesser och stödprocesser. Ledningsprocesser behandlas i mån av tid. Ar-

betet kommer inte att omfatta implementering av förbättringsförslag. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Examensarbetet har fyra konkreta och verifierbara mål, dessa är: 

 Att identifiera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att modellera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att analysera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att ge förbättringsförslag för affärsprocesser på Centsoft. 

1.5 Översikt  

Kapitel 1 innehåller inledning, bakgrund och problemformulering. 

Kapitel 2 innehåller teorier som är relevanta för det här projektet. 

Kapitel 3 innehåller metoder som används för det här projektet. 

Kapitel 4 innehåller resultat av projektet. 

Kapitel 5 innehåller diskussion, slutsatser och rekommendationer. 
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2 Teori / Bakgrundsmaterial  
I det här kapitlet redovisas de teorier som är relevanta för att förstå och 

genomföra det här projektet. 

2.1 Process  

Enligt Ljungberg och Larsson måste en process ha ett tydligt syfte som 

visar varför den finns. En process måste även ha en tydlig start- och slut-

punkt, startpunken är kundens behov och slutpunkten är när kundens 

behov är tillfredsställt. [3] 

Lungberg och Larsson tycker att verksamhetsprocess är ett bättre ord att 

använda istället för affärsprocess, eftersom det inte är alltid affär inblan-

dad i en process. [3] 

Det finns olika definitioner på vad en process är, här presenteras några 

av dessa: 

Enligt Lungberg och Larsson är en process: [3] 

”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter 

som använder information och resurser för att utifrån ett givet behov skapa ett 

värde som tillfredsställer behovet.” 

 

Enligt G. A. Pall är en process: [14] 

”Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och 

procedurer till arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt resultat.” 

  

Enligt H. J. Harrington är en process: [15] 

”En aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar ett inobjekt, tillför värde till det 

och förser en intern eller extern kund med ett resultat. Processer använder sig 

av en organisations resurser för att framställa definierade resultat.” 

 

Ljungberg och Larsson påpekar att det är bra att använda processer för 

att beskriva en verksamhet, eftersom det visar tydligt hur ett företags 

olika delar fungerar och samverkar med varandra. Det visar varför före-

taget finns till, vad det har för affärsidéer, hur det producerar tjänster och 

varor samt hur det använder sina resurser. [3] 
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Ljungberg och Larsson påpekar att man får en bättre helhetssyn över sin 

verksamhet, om man använder processer för att beskriva dessa. Man 

kan även använda en process om och om igen, så om man arbetar med 

processer och strävar efter att hela tiden förbättra dessa, så ger det på 

sikt stora resultat. [3] 

 

Andra område som man kan förbättra när man jobbar med processer är: 

[3] 

 Kundfokus: man ska förstå sin kund och kunna erbjuda det bästa 

möjliga service, tjänst eller vara. 

 Strategi: Man ska ha en klar bild av sin strategi och kunna 

korrigera den vid behov. 

 Fokusering: Man ska kunna fokusera medvetet och skilja på olika 

kundbehov. Alla har inte samma behov och önskemål, genom att 

aktivt fokusera kan man upptäcka dessa och tillfredsställa sina 

kunder. 

 Alignment: Man ska kunna föra de olika delarna/avdelningarna i 

ett företag åt samma håll. Alla måste arbeta efter att uppnå 

samma mål. 

 Medarbetarfokus: Att förstå de anställda och ta tillvara på deras 

kompetens. 

 

Rentzhog påpekar att det inte räcker med att jobba med processer rent 

allmänt. Utan om man vill effektivt förbättra sin verksamhet ur kunders 

synvinkel är det ett måste att man relaterar enskilda processer till 

huvudprocesserna. [12] 

 

Rentzhog konstaterar att det traditionella synsättet om att ha optimal 

kvalitet på produkter måste ersättas med att man istället fokuserar på 

hur man kan förbättra ett företags förmåga att tillfredsställa sina 

kunders behov genom att arbeta med processer. [12] 

 

Ett exempel som Rentzhog tog upp är kundtjänst och support, eftersom 

dessa ofta produceras och konsumeras samtidigt, kan man inte 

kompensera en dålig tjänst genom stränga kontroller som vid 

tillverkande av fysiska varor. I det här fallet är det viktigt att man 

istället se till att processen i sig är bra och uppfyller kundernas behov. 

[12] 
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Enligt Rentzhog är en process till sin karaktär upprepande. Detta gör att 

man kan ständigt förbättra en process och på sikt få stora resultat på 

grund av processförbättring. Han menar att ett projekt inte är 

upprepandet och kan inte bli föremål för ständig förbättring, men en 

process som styr projekt i en verksamhet kan och bör vara ett föremål 

för ständig förbättring. [12] 

 

Rentzhog [12] menar att det är viktigt att sätta kundens behov i 

centrum, att kunden och leverantören hela tiden måste arbeta 

tillsammans för att producera bättre resultat. För att visa detta har 

Rentzhog konstruerat en modell som heter Kund/leverantörsmodellen, 

se figur 1. 

 

Figur 1: Kund/leverantörsmodellen. (Källa: [12].) 

Bergman och Klefsjö [13] visar i sin bok en modell som beskriver TQM-

filosofi, se figur 2. TQM står för Total Quality Management och är enligt 

Rentzhog [12] en ledningsfilosofi som används av många 

organisationer. 

 

Rentzhog påpekar att TQM-filosofi sätter kunderna i centrum och 

arbetar med processer för att tillfredsställa sina kunder. [12] 

 

ProcessLeverantör Kund

SamverkanSamverkan 

Återkoppling Återkoppling
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De fyra hörnstenarna i TQM-filosofin är att arbeta ständigt med 

förbättringar med hjälp av processer, att låta alla vara med för att skapa 

en helhetsbild och att relatera, styra alla processer så de ligger i linje 

med verksamhetsidén. Sist men inte minst är att basera beslut på fakta, 

Rentzhog menar att ofta försöker man diskutera fram eller gissa vad 

kunderna vill, istället för att se på vad man har för fakta och basera 

beslut på dessa. [12] 

 

Figur 2: Hörnstenarna i TQM-filosofin. (Källa: [13].) 

2.1.1 Olika processtyper 

Enligt Ljungberg och Larsson finns det tre olika typer av processer: [3] 

 Huvudprocesser är processer på hög nivå som beskriver verksam-

heten. Huvudprocesser representerar och förverkligar verksam-

hetsidén och utgör tillsammans grunden för verksamheten. Två 

typiska huvudprocesser är ”erbjuda produkter/tjänster” och ”ut-

veckla produkter/tjänster”. Det förstnämnda har som syfte att till-

fredsställa behov av dagens kunder, det sistnämna har som syfte 

Företagsledningens engagemang

Sätt kunderna i centrum

Arbeta med 
processer

Basera beslut på 
fakta

Arbeta ständigt med 
förbättringar

Låt alla vara med

Skapa helhetsbild
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att tillfredsställa behov av framtidens kunder. En annan typisk hu-

vudprocess är supportprocess, som har till syfte att skapa nöjda 

kunder så de förblir lojala och fortsätter att handla produk-

ter/tjänster av samma företag. 

 Stödprocesser är processer som maximerar effektiviteten av hu-

vudprocesserna.  Dessa processer är bra att ha, men inte nödvän-

diga för att ett företag skall bli framgångsrikt. 

 Ledningsprocesser är processer som har till uppgift att styra och 

samordna huvudprocesserna och stödprocesserna, så de fungerar 

bra tillsammans. 

Wikipedia erbjuder en annan definition av olika processtyper: [11] 

 Management processer är processer som har med strategi och 

kontroll att göra. 

 Operationella processer är även kända som kärnprocesser, och 

är direkt värdeskapande. Exempel på sådana processer är försälj-

ning-, marknadsföring-, inköp- och tillverkningsprocess m.m. 

 Supportprocesser stödjer kärnprocesser, några exempel på det är 

bokföring-, anställning- och supportprocess (mot kund). 

Enligt C. Andersson [20] finns det fem huvudprocesser i små företag och 

tio i stora företag. De fem huvudprocesserna i små företag är: [20] 

 Sälj och marknadsföring behövs för att marknadsföra och sälja fö-

retags produkter. 

 Redovisning och teknologi behövs för att sköta bokföring. 

 Kvalitet & leverans av produkt/tjänst behövs för att säkerställa 

kunderna får de bästa produkter och tjänster. Kvalitet och hur väl 

man levererar är också viktigt för att hålla kvar kunderna. 

 Ledning, HR (human resources = mänskliga resurser) & finans 

behövs för att leda företaget och anställda, samt ta sig igenom eko-

nomiska upp- och nedgångar. 
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 Produkt utveckling behövs för att ständigt förbättra befintliga och 

konstruera nya produkter och tjänster. Detta behövs om man vill 

fortsätta vara konkurrenskraftig även i framtiden. 

För större företag har C. Andersson [20] delat på varje huvudprocess i 

små företag till två processer, för att ge varje område större fokus. Dessa 

tio huvudprocesser är: [20] 

 Kundstrategi och kundrelation (Marknadsföring) behövs för att 

ta hand om kunderna och sköta marknadsföring. 

 Medarbetarutveckling och tillfredsställelse är viktiga för att 

medarbetare är en viktig resurs. Man ska sträva efter att hela tiden 

utveckla dem och se till att de är nöjda och engagerade i sitt arbete. 

 Kvalitets- och processförbättring & förändringsledarskap se till 

att man hela tiden strävar efter högre kvalitet och bättre processer 

samt att man är beredd inför förändringar. 

 Finansiell analys, rapportering och kapitalhantering tar hand om 

företagets tillgångar och ser till att den finansiella delen fungerar. 

 Ansvarsförvaltning se till att alla vet vad de ha för arbetsuppgifter 

och ansvar. 

 Kundanskaffning (Försäljning) är viktig för att man skall kunna 

sälja sina produkter/tjänster. 

 Produktutveckling är viktig för att man skall kunna erbjuda kva-

litetsprodukter/tjänster till kunderna även i framtiden. 

 Leverans av produkt/tjänst är viktig för att man skall kunna leve-

rera till sina kunder snabbt och väl. 

 Redovisningshantering är viktig för att bokföring och redovis-

ning skall fungera. 

 Teknologihantering se till att man använder rätt teknik för rätt än-

damål samt att teknologi på företaget fungerar. 

Se figur 3 för hur dessa tio affärsprocesser samverkar med varandra. 
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Figur 3: Topp tio kärnprocesser. (Källa: [20].) 

2.2 Processkartläggning  

Enlig Ljungberg och Larsson [3] och Rentzhog [12] kan kartläggning av 

processer med hjälp av processkartor förklara hur en verksamhet funge-

rar, hur dess olika delar samverkar med varandra och hur verksamheten 

skapar värde för sina kunder.  

Man kan lägga upp de olika fördelarna i punktform för tydlighetens 

skull: [3] 

 Visa verksamheten ur kundens perspektiv. 

 Visa hur man skapar värde för kunderna. 

 Skapa en tydlig helhetsbild för verksamheten. 
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 Visa hur olika processer samverkar med varandra. 

 Ge förutsättning till effektivare styrning av företaget. 

 Ge förutsättning till effektivare och strukturerad verksamhetsut-

veckling. 

 Möjliggör analys av hur olika beslut påverkar verksamhetens pro-

cesser och förmåga att skapa värde för sin kund. 

 Utgöra en grund för olika system inom verksamheten. 

2.3 Processmodellering 

Enligt Sharp och McDermott kan man förklara de olika stegen i ett pro-

cessmodelleringsprojekt som följande: [4] 

 Identifiera och modellera As-Is processer. 

 Designa och utveckla To-Be processer. 

 Implementera To-Be processer. 

Ljungberg och Larsson erbjuder ett annat tillvägagångssätt, deras metod 

består av fem faser: [3] 

 Fas 1 – Förbereda: Denna fas handlar om att identifiera och model-

lera befintliga processer, för att kunna göra detta kan man genom-

föra en kartläggning av verksamheten, och det skall resultera i en 

verksamhetsbeskrivning/domänbeskrivning, som man kan an-

vända för att identifiera och modellera processer [17]. Man under-

söker även förutsättningar för att kunna ändra i befintliga proces-

ser och att utveckla nya. Man planerar vilka personer som skall 

vara med i projektet. 

 Fas 2 – Förstå: Denna fas handlar om att förstå processerna och 

analysera dem. Några exempel på olika analys är: 

 Värdeanalys kontrollerar vilka aktiviteter som är värdead-

derande, vilka som är icke värdeadderande, och vilka som 

är spill aktiviteter. 

 Värdeadderande aktiviteter tillfredsställer kundens 

behov och skapar värde för kunden. 
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 Icke värdeadderande aktiviteter tillfredsställer inte 

kundens behov, men behövs för att verksamheten el-

ler en specifik process ska fungera. Dessa aktiviteter 

har en annan intressent än kund. 

 Spill aktiviteter är överflödiga aktiviteter som var-

ken skapar värde eller tillfredsställer behov. 

 Ansvarsanalys identifierar vilken eller vilka personer som 

deltar i en specifik process. 

 PDCA-analys – PDCA står för Plan, Do, Check, Act och 

handlar om att man först planerar förbättring av en process, 

sedan utförs det, efter implementering kontrolleras om re-

sultatet är vad man har förväntat sig, och slutligen agerar 

man genom att justera lösningen. 

 Tidsanalys går ut på att kontrollera hur mycket tid en pro-

cess tar, för att se om det finns möjlighet att förbättra den 

tidsmässigt. 

 Logisk analys med processkarta används för att gå igenom 

processer från start till slut. Detta gör man för att upptäcka 

eventuella problem i en process. 

 Analys av processkomplexitet handlar om att kontrollera 

hur pass komplex en process är. Det är dock inte alltid fallet 

att en mindre komplex process är lika med en bättre och ef-

fektivare process. Det finns inte heller några riktlinjer som 

säger vad som är bra och dåligt, därför används denna ana-

lysmetod sällan. 

 Grön processanalys mäter hur en process påverkar miljö 

och naturen, och är bäst lämpad för varorproducerande 

processer. 

 Analys av ledningsprocesser kontrollerar vilka lednings-

processer man har, hur pass bra de fungerar och hur man 

kan förbättra dessa. 

 Fas 3 – Förbättra handlar om hur man kan förbättra processer. När 

man ska förbättra processer finns det tre frågor man ska tänka på: 
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 Hur kan man tillfredsställa kundens behov på ett bättre 

sätt? 

 Hur kan man tillfredsställa intressentens krav på ett bättre 

sätt? 

 Hur kan man minimera förbrukning av tid och resurser? 

 Fas 4 – Förverkliga handla om att implementera de nya proces-

serna. För att lyckas med detta ser man till att de nya processerna 

är användbara, kända, accepterade, förstådda och tillgängliga. Det 

finns tre steg till att genomföra implementering, man börjar med 

att få personer som processerna kommer att påverkas känna att 

förändringen är nödvändig. Därefter genomförs implemente-

ringen och avslutar med att göra den beständig. 

 Fast 5 – Förvalta handlar helt enkelt om att förvalta det färdiga ar-

betet. Man ser till att de nya processerna verkligen tillämpas som 

det är tänkt från början och inte återgår till hur man arbetade innan 

förändringen. Man mäter framsteg som är resultat av de nya pro-

cesserna, finjusterar processerna vid behov och är beredd på ovän-

tade effekter. 

Enligt Rentzhog [12] finns det två strategier för att förbättra en process, 

dessa är: [12] 

 Processförbättring går ut på att man analyserar de befintliga pro-

cesserna för att identifiera förbättringsmöjligheter. Sedan genom-

förs justeringar i processerna för att göra dem bättre. Fördelen med 

denna strategi är att eftersom man arbetar med befintliga proces-

ser så blir det mindre omfattande projekt och risk för fel samt kost-

nader blir mindre. Nackdelen är att förbättringspotential också blir 

mindre. Vissa processer är så illa konstruerade, att det enda sättet 

till förbättring är istället att använda sig av process-redesign. 

 Process-redesign betyder att man konstruerar en helt ny process 

från grunden som skall ersätta den befintliga. Man skall analysera 

den befintliga processen för att förstå vad som är bra med den och 

vilka problem den har som lett till process-redesign. Den befintliga 

processen studeras också för att man skall kunna utvärdera hur väl 

den nya lösningen fungerar. 
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M. Hammer och J. Champy påpekar att när man jobbar med BPR 

(Business Process Re-engineering) finns det fyra huvudbegrepp 

som man ska tänka på, nämligen fundamental, radikal, dramatisk 

och process. Fundamental betyder att man skall ställa grundläg-

gande frågor såsom: Varför görs det på det här sättet och varför 

utförs detta? Radikal betyder att den nya processen måste vara helt 

olik den gamla. Dramatisk innebär att man inte skall nöja sig med 

små förbättringar, utan det måste vara stora resultat. Process är det 

viktigaste begreppet av alla fyra, man måste arbeta med process i 

fokus. [27] 

2.4 Forskningsmetod 

I det här avsnittet presenteras begreppen reliabilitet och validitet samt 

olika forskningsmetoder som har betraktats under förstudien. 

2.4.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt R. Ejvegård anger reliabilitet hur pass tillförlitlig och användbar ett 

mätinstrument eller måttenhet är. Om dessa är reliabla betyder det att 

man kan mäta samma data eller material flera gånger och det skall ge 

samma resultat varje gång. [23] 

Enligt R. Ejvegård handlar validitet om man verkligen ha mätt det som 

man hade tänkt mäta från början, eller om man har löst det problemet 

som man haft till uppgift att lösa. Ett exempel på validitet är om man vill 

ta reda på hur många kineser och svenskar som varit på en konsert. Man 

använder endast utseende som kriterium och när undersökningen är klar 

kom man fram till att det var 50 kineser och 100 svenskar. Men en annan 

person som har genomfört samma undersökning genom att kontrollera 

deras nationalitet kom fram till att det var 10 kineser, 40 japaner samt 25 

svenskar och 25 engelsmän. Då vet man att den undersökningen som man 

ha genomfört inte är valid, eftersom den har inte mätt det som man hade 

tänkt mäta. [23] 

Enligt A. Bryman är reliabilitet något som eftersträvas vid kvantitativa 

studier, eftersom man vill ha stabila och tillförlitliga mått. Han tar upp 

intelligenstest som exempel. Om en och samma person får olika resultat 

av samma intelligenstest, då vet man att det måttet som man har använt 

inte är reliabelt. [25] 

A. Bryman [25] påpekar att det finns olika sorts validitet, dessa är: [25] 
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 Mätningsvaliditet används mest inom kvantitativ forskning och 

kallas även för begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att be-

grepp som används för att beteckna något verkligen betecknar det 

som begreppet anses beteckna och inget annat. 

 Intern validitet kan förklaras med att om man påstår att A leder 

till B, kan man verkligen vara säker på att så är fallet? Att det inte 

är något annat som leder till B? Om det visar sig vara sant att A 

leder till B, då har man intern validitet. 

 Extern validitet innebär att resultatet som man får från en studie 

är generell och kan föras över till andra liknande studier. T.ex. om 

man har genomfört en fallstudie på ett litet IT-företag och resulta-

tet är extern valid så skall det även gälla andra små IT-företag. 

 Ekologisk validitet handlar om att det resultatet som man får fram 

skall passa människor i deras vardag. Om ett resultat inte är eko-

logisk valid har forskaren genom sina tekniker och analyser för-

vrängt naturliga situationer eller miljöer.  

A. Bryman [25] påpekar även att i fallstudier brukar man använda andra 

kriterier istället för reliabilitet och validitet, dessa är: [25] 

 Trovärdighet som motsvarar intern validitet, alltså hur sannolikt 

ett resultat är. 

 Överförbarhet motsvarar extern validitet och handlar om resulta-

tet även kan gälla andra fall. 

 Pålitlighet motsvarar reliabilitet, alltså om man får liknande resul-

tat genom att utföra samma fallstudie flera gånger. 

2.4.2 Fallstudie 

Enligt Höst, Regnell och Runeson så används fallstudie för att studera 

något ingående. Man väljer oftast ut ett specifikt fall för att uppfylla ett 

specifikt syfte. Om man råkar finna flera fall med liknande förutsätt-

ningar i en serie av fallstudier, så ökas sannolikheten för att man har kom-

mit på ett generellt mönster. Det är dock inte något som man kan fastställa 

med hjälp av fallstudiesmetoden, eftersom den till skillnad från kartlägg-

ningsmetod inte valt ut fallen slumpmässigt. [1] 
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De tekniker som ofta används för fallstudie är intervjuer, observationer 

och arkivanalys. Intervjuer kan vara antingen öppet riktade, halv-struk-

turerade eller strukturerade. I en strukturerad intervju är frågorna förut-

bestämda och får inte ändras. I en halv-strukturerad intervju har man före 

intervju en färdig frågelista, dessa frågor kan dock ställas i olika ordning 

och även formuleras om under intervjuns gång. I en öppet riktad intervju 

låter man den intervjuade personen styra vad som skall tas upp, man ska 

dock se till att ställa följdfrågor i samma ämnesområde och på så sätt sä-

kerställa att intervjun går åt rätt håll. [1] 

Observation går ut på att man är en observatör och studerar ett skeende 

samtidigt som det sker, man kan vara en fullständig observatör eller en 

deltagande. Fördelen med en fullständig observatör är att man håller total 

distans till objektet man studerar och inte riskerar att bli partisk, dock kan 

risken bli att man har för stor distans och inte kan observera effektivt. 

Fördelen med en deltagande observatör är att man får bättre kännedom 

till det man studerar, risken är att man kan tappa distansen till det. Arki-

vanalys går ut på att man studerar befintliga dokumentationer som finns, 

det kan vara t.ex. rapporter eller manualer. [1] 

2.4.3 Kartläggning 

Enligt Höst, Regnell och Runesson används kartläggningsmetod för att 

beskriva en företeelse. Det kan till exempel vara att ta reda på hur många 

av ett universitets studenter använder sig av Windows som operativsy-

stem. [1] 

Om det man ska kartlägga rör sig om endast en liten grupp, ska man fråga 

alla. Är det å andra sida en stor grupp, får man ser till att välja ut repre-

sentanter från gruppen. Den nya gruppen kallas för urval och genom att 

studera denna grupp ska man kunna dra slutsats om den ursprungliga 

gruppen. [1] 

Det är viktigt att man använder sig av en slumpbaserad urvalsmetod för 

att få ett representativt urval. Man kan använda sig av enkäter som data-

insamlingsteknik för kartläggning, eftersom enkäter är listor med frågor 

och svarsalternativ, vilket gör det möjligt att samla in data från en stor 

mängd individer. [1] 

2.5 Datainsamlingsmetod 

I det här avsnittet förklaras intervjuer och enkäter som datainsamlings-

metod. 
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2.5.1 Intervjuer 

Det finns tre olika typer av intervjuer: [1] 

 Öppet riktad intervju går ut på att man ställer frågor enligt en in-

tervjuguide med olika intervjuområde. Vad som tas upp mest styrs 

utav den intervjuade personen. Denna typ av intervju ger kvalita-

tiva data. 

 Halvstrukturerade intervju använder både frågor med fasta svars-

alternativ och öppet riktade frågor. 

 Strukturerade intervju är en muntlig enkät. Fördelen med det är 

att den personen som blir intervjuade inte behöver fylla i svar själv, 

om man inte förstår en viss fråga kan man även få den förklarad 

på plats. Nackdelen är att det tar för mycket tid om man behöver 

fråga ett stort antal personer. 

Se tabell 1 för översikt av de olika intervjuteknikerna. 

Tabell 1: Översikt över olika typer av intervjuer. (Källa: [1].) 

 Öppet riktad Halvstrukturerad  Strukturerad 

Mål Individens upp-

levelse av ett fe-

nomens kvali-

teter 

Individens upplevelse av 

kvantiteter och kvaliteter 

Intervjuaren söker kun-

skap om relationen mel-

lan begrepp, om sam-

band 

Uppläggning Intervjuguide, 

öppet inom 

valda frågeom-

råden 

Blandat fasta frågor med 

bundna svar, och öppna 

frågor 

Fasta frågor med 

bundna svar 

Syfte Utforskande Beskrivande/förklarande Beskrivande/förklarande 

 

Enligt J. Bell har intervjumetoden en fördel i att den är flexibel, att en 

skicklig intervjuare kan ställa följdfrågor och få information som annars 

är omöjligt att skaffa med t.ex. enkäter. I en intervju kan man se respon-

dentens ansiktsuttryck, höra olika tonfall och lägga märke till pauser i 

samband med att de svarar. Nackdelar är att det är en subjektiv metod 
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både när det gäller vilka frågor man ställer och hur man sammanfattar 

och återger en intervju. Det kan även visa sig vara svårt att analysera data 

man fått. En annan svårighet är formulering av frågor kan ta för mycket 

tid. [24] 

Att spela in intervjuer är en bra metod för att i efterhand kunna lyssna på 

dessa igen om det är något oklart, särskilt om man behöver göra en inne-

hållsanalys. Man behöver alltid fråga respondenten om tillåtelse, innan 

man spelar in en intervju. Om man inte får spela in intervju får man lära 

sig att skriva snabbt och ha ett förkortningssystem så man hinner an-

teckna det som sägs under intervjun. [24] 

Att transkribera en intervju är tidskrävande, om man är snabb får man 

ändå räkna med att lägga ned minst fyra gånger så mycket tid som inter-

vjun är på. Därför finns det kanske inte alltid tid till att transkribera inter-

vjuer som man har gjort. I så fall ska man se till att behålla alla inspel-

ningar tills projektet är klart ifall någon vill kontrollera vad man har på-

stått att en respondent har sagt. [24] 

Enligt R. Ejvegård skall en intervjuare vara lugn och samlad, eftersom 

stress och nervositet kan smitta av sig och påverka respondenten nega-

tivt. Man måste vara neural och inte försöka påverka respondent med 

t.ex. ledande frågor. [23] 

2.5.2 Enkäter 

Enligt Höst, Regnell och Runesson används enkäter när man vill samla in 

data från stora grupper av människor. Enkäter innehåller huvudsakligen 

fasta frågor och frågorna har för det mesta fasta svarsalternativ som man 

får välja. [1] 

Det finns flera sätt att distribuera enkäter: [22] 

 Postenkät är enkäter i pappersform som skickas ut till personer 

man vill undersöka, dessa returneras med frankerat svarskuvert. 

 Gruppenkäter delas ut till grupper som regelbundet samlas på en 

specifik plats, t.ex. populära turistort, arbetsplats eller restaurang. 

 Enkät till besökare distribueras till människor som besöker en 

specifik plats, t.ex. ett museum eller skola. 

 Datorenkät distribueras elektroniskt. 
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 Enkät för den intresserade distribueras via tidskrifter eller pro-

dukter. 

Enligt R. Ejvegård är enkäter ett bättre alternativ till intervjuer, om man 

har ont om tid och resurser. Det är även lättare att bearbeta de data man 

får, eftersom man vet att alla ha fått samma frågor och att svaren är skrift-

liga. Intervjuer är bra om man vill ha ingående svar från experter. Medan 

enkäter passar bäst när man vill ha data från en stor mängd människor, 

om t.ex. deras åsikter eller smak. [23] 

En enkät måste vara format så att frågorna är enkla och tydliga, layouten 

måste vara snygg och frågorna får inte vara för många för att folk skall 

svara. [23] 

Man får tänka på att alltid fastställa svarsfrekvens och bortfall för en en-

kätundersökning. Svarsfrekvens räknas ut genom att dividera antalet 

personer som svarat med antalet personer som finns i urvalet. Det finns 

en riktlinje som säger att en svarsfrekvens på minst 80 procent är tillfreds-

ställande, om svarsfrekvensen är mindre än 70 procent rekommenderas 

inte att man bearbetar svaret statistiskt. [23] 

Det finns två typer av bortfall, det ena är att folk inte svarar alls, det andra 

kallas för det interna bortfallet. Det interna bortfallet inträffar när respon-

dent inte svarar på en eller flera frågor i enkäten. Om det interna bortfallet 

är för stort så blir vissa frågor i enkäten olämpliga för statistisk bearbet-

ning. [23] 

2.6 Arbetsmetod 

I det här avsnittet förklaras vattenfallsmetod och agila/iterativa metoder. 

2.6.1 Vattenfallsmetod 

Vattenfallsmetod är en sekventiell metod där varje fas i ett projekt utförs 

efter varandra. Det är en av de äldsta arbetsmetoder och har funnits i mer 

än 30 år. Fördelar med det är att det är lätt att skapa budget och tidsplan. 

Nackdelen är att fel upptäcks oftast för sent och kostar mycket pengar att 

rätta till. [8] 

2.6.2 Agila/iterativa metoder 

Agila metoder innebär iterativ utveckling och testning, man hittar fel ti-

digt och då är det inte dyrt att rätta till dessa. Funktionaliteter som behövs 

är hela tiden i fokus när man tillämpar agila metoder. [8] 
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2.7 Notationer 

I det här avsnittet förklaras notationer som undersökts under förstudien. 

2.7.1 BPMN 

BPMN står för Business Process Model and Notation och är en standard 

som används av många för processmodellering. Det utvecklades av Bu-

siness Process Management Initiative (BPMI) och underhålls nu av Object 

Management Group (OMG). [2] 

BPMN består huvudsakligen av fyra olika symbolkategorier, dessa är 

händelser (eng. events), arbeten (eng. activities), gateways och data. Man 

använder dessa symboler för att modellera processer och det finns en 

mängd olika varianter av dessa symboler som man kan använda bero-

ende på hur processer man arbetar med ser ut och man kan även välja att 

modellera en och samma process på olika sätt. Förutom de fyra grund-

symbolerna finns det även ett antal andra kompletterande symboler. 

[6][7][9] 

Det finns även färdiga mallar på processer, så kallade best practice, som 

man kan använda vid processmodellering [16][18][19]. Best practice är en 

teknik eller metod, som generellt producerar mycket bättre resultat jäm-

fört med andra teknik/metod [21]. Fördelen med färdiga modeller är att 

man slipper konstruera nya. Nackdelen med det är att best practice mo-

deller kanske inte alls passar verksamheten som modelleras, då blir pro-

cesskartorna fel, om man inte beslutar sig att ändra sin verksamhet så den 

passar modellerna. Se figur 4 för BPMN 2.0 affisch och figur 5 och 6 för 

exempel på BPMN best practice.  
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Figur 4: BPMN 2.0 Affisch. (Källa: [19].) 
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Order mottagen

Kontrollera saldo
Produkt finns i 

lager?

Anskaffa produkt

Informera kund

Informera kund
Tag bort produkt från 

sortiment

Leverera produkt Fakturera

Betalning mottagen

Kund informerad

Produkt borttagen

Nej

Ja

Obeställbar

Sen leverans

 

Figur 5: Orderuppfyllelse. (Källa: [16].) 
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Ta emot order

Uppdatera 
kontoinformation

Order avvisad - dålig kredit

Kontrollera kredit

Packa order

Skicka faktura

Order komplett

Slut i lager?

Skicka order

Order avbruten

Order avbeställd

Ja

Nej

 

Figur 6: Orderuppfyllelse. (Källa: [18].) 
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2.7.2 UML 

UML står för Unified Modeling Language och utvecklades av Grady 

Booch, Ivar Jacobson och James Rumbaugh på Rational Software. Det har 

sedan 1997 blivit en standard som Object Management Group underhål-

ler. [10] 

UML är enligt Fowler en familj av grafiska notationer, det finns officiellt 

tretton olika diagram. Det diagrammet som är intressant för det här pro-

jektet är aktivitetsdiagram, som enligt Fowler är bäst lämpad för att mo-

dellera arbetsflöde och processer. Se figur 7 för en snabb guide på hur ett 

aktivitetsdiagram fungerar.  
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Mottaga Order

Skicka FakturaPacka Order

Leverans Över Natt Standardleverans Mottaga Betalning

Avsluta Order

[prioritetsorder] [annars]

åtgärd

första nod

gaffelnod

beslut

koppla

aktivitetsslut

ansluta

flöde/kant

 

Figur 7: Ett simpelt aktivitetsdiagram. (Källa: [5].) 
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3 Metod  
För att kunna genomföra arbetet på ett vetenskapligt sätt, har ett antal 

olika metoder betraktats. I det här avsnittet redogörs vilka metoder som 

valts för arbetet och varför. 

3.1 Val av forskningsmetod med motivering 

Forskningsmetod fallstudie har valts framför kartläggning, eftersom det 

här projektet syftar till att studera Centsoft AB på djupet, för att kunna 

förstå dess verksamhetsprocesser och modellera dessa. Kartläggningsme-

tod är utesluten på grund av att det är en kvantitativ metod, med vilken 

man samlar in data från ett stort antal individer. Kartläggningsmetoden 

skulle ha fungerat bra, om projektet går ut på att studera flera företag, 

men eftersom endast ett företag studeras i detta projekt bedöms den som 

olämplig. 

3.2 Val av datainsamlingsmetod med motivering 

Öppet riktad intervju har valts som datainsamlingsmetod, eftersom det 

är en kvalitativ metod, med vilken man kan få fördjupade kunskaper om 

just Centsoft som företag. Enkäter som är en kvantitativ metod skulle 

också fungera, men eftersom Centsoft är ett litet företag med endast sex 

anställda bedöms det finnas tillräckligt med tid för en kvalitativ metod. 

En intervjuguide har konstruerats inför intervjuerna med Centsofts an-

ställda, se bilaga E. Det är endast ett fåtal frågor på intervjuguiden, ef-

tersom öppet riktad intervju låter i stort sett respondent välja vad som tas 

upp. Intervjuare kommer att hålla sig neutral för att inte ställa ledande 

frågor, det kommer dock att ställas följdfrågor för att hålla respondent 

inom de ämnesområden som intervjun är tänkt att handla om. Intervjuer 

kommer att spelas in, om respondenten samtycker, detta för att kunna gå 

tillbaka och lyssna på dem om något verkar oklart. 

3.3 Val av notation med motivering 

Enligt M. Owen och J. Raj, [26] är BPMN lämplig för verksamhetsanalyti-

ker, systemkonstruktörer och mjukvaruutveckling medan UML är för 

systemkonstruktörer och mjukvaruutveckling. Det går alltså att använda 

både UML och BPMN till att modellera processer, men BPMN är mer 

lämpad för att modellera affärsverksamheter. Därför väljs BPMN som no-

tation för detta projekt, eftersom det är en utbredd standard för att mo-

dellera verksamhetsprocesser[2]. 
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Andra orsaker till varför just BPMN har valts är att den erbjuder fler sym-

boler och modelleringsmöjligheter jämfört med UML aktivitetsdiagram 

som endast erbjuder ett fåtal symboler. BPMN har till exempel så kallade 

utlösare som kan starta en process, efter att ha fått meddelande från en 

annan aktör. Med utlösare kan man t.ex. modellera hur en försäljnings-

process startar efter kund har tagit kontakt med företaget. Man kan även 

modellera hur installationsprocess påbörjas efter avtal har blivit skrivet 

och försäljare meddelat tekniker om att påbörja installation. [5][6][7] 

3.4 Val av arbetsmetod med motivering 

En blandning av vattenfallsmetoden och agila/iterativa metoder har valts 

som arbetsmetod. Hela projektet startas med en förstudie, sedan följer en 

arbetsfas som är indelad i tre delar och när denna fas är klar är det dags 

att lämna in preliminär rapport. Efter preliminär rapport lämnats in pre-

senteras arbetet och avslutningsvis lämnas slutgiltig version av rapporten 

in. Hela projektet följer alltså i stort sett vattenfallsmetoden, förutom del 

två som är arbetsfasen, mer information om arbetsfas finns i nästa stycke. 

Se figur 8 för arbetsmetod. 

 

Figur 8: Arbetsmetod 

Arbetsfasen består av tre delar, först utförs en förstudie av Centsoft, för 

att producera en domänbeskrivning och med hjälp av den ta reda på vilka 

processer det finns på Centsoft. Därefter följer modelleringsdelen som 

har till syfte att producera processkartor på de huvudsakliga affärspro-

cesserna. För modellering tillämpas agila/iterativa metoder, för att säker-

ställa att processkartorna blir klara i tid. Till sist är det analysdel i vilken 

kartlagda processer analyseras och eventuella förbättringsförslag ges. 

Förstudie Arbetsfas
Lämna in preliminär 

rapport
Presentera

Lämna in slutgiltig 
version av rapport

Förstudie av 
Centsoft AB

Modellering
Analys och 

förbättringsförslag

Examensarbete 
startas

Examensarbete 
avslutas
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Rapporten skrivs kontinuerligt under projektets gång. Se tabell 2 för hur 

olika delar i arbetsfasen uppfyller projektets mål. 

Tabell 2: Koppling mellan arbetsfasen och projektets mål. 

Arbetsfas Konkreta och verifierbara mål 

Förstudie av Centsoft AB Att identifiera de huvudsakliga af-

färsprocesserna på Centsoft. 

Modellering Att modellera de huvudsakliga af-

färsprocesserna på Centsoft. 

Analys och förbättringsförslag Att analysera de huvudsakliga af-

färsprocesserna på Centsoft. 

Att ge förbättringsförslag för af-

färsprocesser på Centsoft. 

 

För arbetsfasen har huvudsakligen Ljungberg och Larssons [3] bok an-

vänts som källa för processkartläggning, modellering och analys, ef-

tersom de teorier som står i den bedöms av studenten vara lämpliga för 

det här arbetet. Det är ett subjektivt val och det kommer att tas upp och 

utvärderas under diskussionskapitlet. 

3.5 Metoder för arbetsfas 

I det här avsnittet redovisas hur teorier och bakgrundsmaterial från för-

studie används för att lösa uppgifter under arbetsfas. 

3.5.1 Fas ett: Förstudie av Centsoft  

Kartläggning av verksamheten utförs med hjälp av intervjuer av an-

ställda på Centsoft. Den intervjuteknik som används är öppet riktade in-

tervjuer, eftersom denna teknik lämnar mycket frihet för respondenten 

har en intervjuguide med några huvudfrågor konstruerats och följdfrågor 

ställs under intervjuerna för att hålla den intervjuade inom rätt ämnes-

område, se bilaga E för intervjuguide. Intervjuerna kommer att spelas in 

om respondenter samtycker till det, detta för att kunna lyssna på inter-

vjuerna i efterhand, om något verkar oklart. Efter data om verksamheten 

samlats in konstrueras en domänbeskrivning som redogör hur verksam-
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heten fungerar. Med hjälp av domänbeskrivningen och intervjuer kart-

läggs de huvudsakliga processerna som finns på Centsoft. När domänbe-

skrivningen och processerna validerats av verksamhetens VD är förstu-

dien av Centsoft klar. 

Bedömningskriterier för processer: [3] 

 Huvudprocesser: Representerar och förverkligar verksamhets-

idén, utgör grunden för verksamheten. T.ex. försäljning och sup-

port. 

 Stödprocesser: Maximerar effektiviteten av huvudprocesserna, 

inte nödvändiga, men bra att ha. 

 Ledningsprocesser: Styr och samordnar huvud- och stödproces-

serna. 

3.5.2 Fas två: Modellering 

Agila/iterativa metoder har valts framför vattenfallsmetoden eftersom 

kunden vill ha kontinuerliga leveranser. Det är enklare att färdigställa 

delleveranser med det. 

Andra orsaker till varför ett iterativt arbetssätt har valts framför vatten-

fallsmetoden är för att med iterativa metoder kan man koncentrera på en 

process i taget. Dessutom upptäcks fel relativt tidigt jämfört med vatten-

fallsmetoden. [8] 

Förutom processkartor för de sju processer som Centsoft tycker är viktiga 

för verksamheten, så konstrueras även två översiktskartor som innehåller 

processer från de sju enskilda processkartorna. Syfte med översiktskar-

torna är att visa hur verksamhetens processer samverkar med varandra 

och att skapa en översikt över alla processer. 

Best practice kartor har undersökts för att se om det fanns möjlighet att 

använda dessa, istället för att konstruera helt nya processkartor. Det har 

visat sig att de modeller som undersökts [16][18][19] är inte lämpliga för 

Centsofts affärsprocesser. Det är inte heller aktuellt för Centsoft att ändra 

sin verksamhet för att den ska passa best practice kartorna. Därför kon-

strueras helt nya kartor enligt Centsofts verksamhet istället.  
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Iteration 10 och 11 utförs efter analysdel eftersom dessa är processkartor 

med förbättringsförslag och är inte möjligt att konstruera innan befintliga 

processer analyserats. 

Vid slutet av varje iteration kontrolleras processkartan tillsammans med 

Centsofts VD för att säkerställa att den är korrekt. 

Det gjordes sammanlagt elva iterationer, dessa är: 

 Iteration 1:  

Mål: Leverera översiktskarta för försäljning-, installation-, in- och 

utbetalning- samt bokföringsprocess. 

 Iteration 2: 

Mål: Leverera översiktskarta för support, anställning och utbild-

ningsprocess. 

 Iteration 3: 

Mål: Leverera processkarta för försäljningsprocess. 

 Iteration 4: 

Mål: Leverera processkarta för supportprocess. 

 Iteration 5: 

Mål: Leverera processkarta för bokföringsprocess. 

 Iteration 6: 

Mål: Leverera processkarta för installationsprocess. 

 Iteration 7: 

Mål: Leverera processkarta för in- och utbetalningsprocess.  

 Iteration 8: 

Mål: Leverera processkarta för anställningsprocess. 

 Iteration 9: 
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Mål: Leverera processkarta för utbildningsprocess. 

 Iteration 10: 

Mål: Leverera processkarta med förbättringsförslag för in- och ut-

betalningsprocess. 

 Iteration 11: 

Mål: Leverera processkarta med förbättringsförslag för bokfö-

ringsprocess. 

3.5.3 Fas tre: Analys och förbättringsförslag 

Det genomförs totalt tre olika analyser och för detta ändamål har en mall 

och två tabeller konstruerats. 

Värdeanalys har valts för att identifiera eventuella spillaktiviteter. Logisk 

analys med processkarta har valts för att upptäcka problem i processerna. 

Ansvarsanalys har valts för att kartlägga vilka personer som är involve-

rade i varje process.  

För alla förbättringar och problemlösningar som identifieras under ana-

lyserna så konstrueras nya processkartor som visar hur de förbättrade 

processerna kommer att se ut. Den tekniken som används för att förbättra 

processerna är processförbättring, eftersom process-redesign bedöms 

vara alltför tidskrävande samt Centsoft inte planerar att ersätta befintliga 

processer med helt nya för närvarande. 

Vid slutet av analysfasen valideras resultatet av Centsoft för att kontrol-

lera: 

 Kategorisering av aktiviteter från aktivitetsanalys är korrekt. 

 Resultat från logisk analys med processkarta är korrekt. 

 Kartläggning av ansvariga personer i varje process från ansvars-

analys är korrekt. 

Eventuella förbättringsförslag presenteras till Centsoft efter validering 

och nya processkartor konstrueras. 
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Analys 1: Värdeanalys 

Bedömningskriterier för värdeanalys: [3] 

 Värdeadderande: Aktiviteter som tillfredsställer kundens behov 

och skapar värde för kund. 

 Icke värdeadderande: Aktiviteter som inte tillfredsställer kundens-

behov men behövs för att verksamheten eller en specifik process 

skall fungera. Har en annan intressent än kund. 

 Spill: Aktiviteter som är onödiga och varken skapar värde för kund 

eller tillfredsställer behov. 

För värdeanalys används tabell 3: 

Tabell 3: Värdeanalys 

Värdeanalys    

Processnamn:    

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

    

 

För spillaktiviteter ställs följande frågor: 

1. Vilken form av spillaktivitet är det, är det överarbete, dubbelarbete 

eller aktivitet utan intressent? 

2. Hur kan problemet åtgärdas? Kan aktiviteten tas bort helt utan att 

det påverka processen negativt, eller ska processen som aktivite-

ten ingår i ändras istället? 

 

 

 



Modellering av affärsprocesser – 

Fallstudie på Centsoft AB 

Louis Chen 

3 Metod 

2015-09-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

31 

Analys 2: Ansvarsanalys 

För ansvarsanalys används tabell 4: 

Tabell 4: Ansvarsanalys 

Ansvarsana-

lys 

     

Processnamn:      

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

      

 

Analys 3: Logisk analys med processkartor 

För logisk analys med processkartor används denna mall: 

Logisk analys med processkartor: 

Processnamn: 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? 

 

I händelse av problem ställs dessa följdfrågor: 

 

 Vad är det som är ologiskt? 

 Hur kan det åtgärdas? 
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4 Resultat 
Det här projektet har fyra konkreta och verifierbara mål: 

 

 Att identifiera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att modellera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att analysera de huvudsakliga affärsprocesserna på Centsoft. 

 Att ge förbättringsförslag för affärsprocesser på Centsoft. 

Mål ett har uppnåtts genom att utföra en förstudie på Centsoft. 

Mål två har uppnåtts med modelleringsdel av arbetsfas. 

Mål tre har uppnåtts med analysdel av arbetsfas. 

Mål fyra har uppnåtts genom att identifiera förbättringsmöjligheter med 

analys och sedan producera förbättringsförslag med processmodellering. 

4.1 Resultat av förstudie 

Under förstudien identifierades sju processer som Centsoft tycker är 

viktiga för verksamheten. Två av dessa processer är huvudprocesser och 

resten är stödprocesser. Lednings-, produktutvecklings- och 

löneutbetalningsprocess behandlas inte eftersom dessa bedömdes som 

ointressanta av Centsofts VD, det fanns inte heller tillräckligt med tid att 

arbeta med dessa.  

 

För domänbeskrivning, se bilaga A. 

 

Här presenteras de sju viktigaste processerna på Centsoft AB: 

 

Huvudprocesser: 

 

 Försäljningsprocess 

 Supportprocess 

 

Stödprocesser: 

 

 Anställningsprocess 

 Bokföringsprocess 
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 In- och utbetalningsprocess 

 Installationsprocess 

 Utbildningsprocess 

 

Enligt C. Andersson [20] finns det fem huvudprocesser inom små 

företag, se tabell 5 för en jämförelse mellan C. Andersson och Centsofts 

processer. 

 
Tabell 5: Jämförelse mellan C. Andersson [20] och Centsofts processer. 

C. Andersson processer Centsoft AB processer 

Sälj och marknadsföring Försäljningsprocess 

Redovisning och teknologi Bokföringsprocess 

Kvalitet & leverans av 

produkt/tjänst 

Installationsprocess 

Utbildningsprocess 

Supportprocess 

Ledning, HR & finans Ledningsprocesser (behandlas 

inte i detta projekt) 

Anställningsprocess 

In- och utbetalningsprocess 

Produkt utveckling Produktvecklingsprocess 

(behandlas inte i detta projekt) 

 

Enligt tabell 5 så finns alla C. Anderssons processer [20] även i Centsoft. 

Det som skiljer dessa åt är hur man har namngett processerna.  

4.2 Resultat av modellering 

Modelleringsdel av arbetsfasen har resulterat i två översiktskartor, sju 

processkartor över de viktigaste processerna på Centsoft, samt två pro-

cesskator med förbättringsförslag.  

För resultat av modellering se: 

 Bilaga B:  

Innehåller processkartor för: 

 Översiktlig process: Försäljning, installation, in- och utbe-

talning samt bokföring 

 Subprocess: Försäljning 
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 Subprocess: Installation 

 Subprocess: In- och utbetalning 

 Subprocess: Bokföring 

 Bilaga C:  

Innehåller processkartor för: 

 Översiktlig process: Support, anställning och utbildning 

 Subprocess: Support 

 Subprocess: Anställning 

 Subprocess: Utbildning 

 Bilaga D: Processkartor med förbättringsförslag 

Innehåller processkartor för: 

 In- och utbetalningsprocess med förbättringsförslag 

 Bokföringsprocess med förbättringsförslag 

4.2.1 Jämförelse med best practice karta 

I det här avsnittet jämförs två kartor, en från Centsoft AB och en best 

practice karta för att visa varför nya modeller konstruerats istället för att 

använda best practice kartor. 

Kartor som jämförs är Centsofts översiktskarta för försäljning-, in- och ut-

betalnings-, installations- och bokföringsprocesser, se figur 9, och en best 

practice karta för orderuppfyllelse, se figur 10. Se även tabell 6 för mot-

svarigheter i respektive karta. Man kan se att det finns vissa likheter mel-

lan kartorna, men att det inte går att använda best practice kartan ef-

tersom den skiljer sig alltför mycket från Centsofts processer.  

Inspekterar man kartorna närmare kan man se att på Centsoft så startas 

försäljningsprocess genom att en försäljningsmöjlighet uppstår. Man bo-

kar därefter möte för demonstration med kund och det följer sedan akti-

viteter som demonstration och förhandling. På best practice karta som 

jämförs kan man se att det är en karta för försäljning av färdiga varor och 
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det finns inte aktiviteter som förhandling och demonstration, man skriver 

inte heller på avtal. Installationsprocess har sin motsvarighet i lager ef-

tersom båda har som syfte att leverera tjänster/varor till kunderna. Skill-

naden här är installationsprocess installerar en programvara för kunden, 

medan lager i best practice karta paketerar en fysisk vara och skickar den 

till kund. In- och utbetalningsprocess har sin motsvarighet i finansiell 

process, här ser man återigen hur annorlunda dessa två processer är. I 

best practice kartan kontrolleras kredit och faktura skickas, medan på 

Centsoft har processen hand om både kundreskontra och leverantörsres-

kontra. Centsoft har även bokföringsprocess i sin karta som inte finns i 

best practice kartan. 

Tabell 6: Jämförelse mellan en översiktskarta för Centsoft med en best practice karta 

för orderuppfyllelse. 

Centsoft AB - Översiktskarta Best practice karta för order-

uppfyllelse 

Försäljningsprocess Försäljning 

Installationsprocess Lager 

In- och utbetalningsprocess Finansiell process 

Bokföringsprocess Saknar motsvarighet 
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Figur 9: Översiktskarta för försäljnings-, installations-, in- och utbetalnings- samt 

bokföringsprocesser på Centsoft AB. 
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Figur 10: Orderuppfyllelse. (Källa: [18].) 
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4.3 Resultat av analyser 

Två processförbättringsmöjligheter konstaterades med logisk analys med 

processkarta. Förbättringsförslag är att sluta använda webbverktyg Bill-

logram för att sätta upp fakturor och istället göra det direkt i Centsofts 

affärssystem Visma. Genom att sätta upp fakturor direkt i Visma elimi-

neras Billogram helt från Centsofts processer och man slipper betala för 

onödig tjänst. För bokföringsprocessen behöver man inte längre gå in i 

Billogram för att kontrollera vilka inbetalningar som kommit in, innan 

man bokför i Visma, istället utförs båda aktiviteterna direkt i Visma. För 

att visa exakt hur det går till konstrueras två processkartor med förbätt-

ringsförslag. Dessa är: 

 Processkarta för in- och utbetalningsprocess med förbättringsför-

slag 

 Processkarta för bokföringsprocess med förbättringsförslag 

För resultat av värdeanalys se bilaga: F. 

För resultat av ansvarsanalys se bilaga G. 

För resultat av logisk analys med processkarta se bilaga H. 
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5 Diskussion  
Det här arbetet har syftat till att kartlägga och modellera de viktigaste av 

Centsoft AB affärsprocesser. Därefter analysera processerna och se om 

det finns möjlighet till förbättring.  

Arbetet är indelat i tre faser, först genomfördes en förstudie av Centsoft 

för att förstå dess verksamhet, ta reda på vilka processer det har och pro-

ducera en domänbeskrivning. Sedan följde en modelleringsdel under vil-

ken processkartor över verksamheten konstruerades, denna del skedde 

iterativt för att säkerställa att modellerna blev klara i tid. Arbetet avsluta-

des med en analysdel för att identifiera potentiella förbättringsmöjlig-

heter. Teknik som användes för förbättringsförslag var processförbätt-

ring, eftersom process-redesign bedömdes som alltför tidskrävande. 

Det utfördes totalt tre olika analyser, en värdeanalys för att finna eventu-

ella spillaktiviteter, en ansvarsanlys för att identifiera personer som är in-

volverade i varje process och en logisk analys med processkarta för att 

upptäcka eventuella problem i processerna. Resultatet av analyserna har 

lett till upptäcken av två ologiska aktiviteter. Den första aktiviteten finns 

i in- och utbetalningsprocessen, i vilken man sätter upp fakturor i ett 

webbverktyg som heter Billogram, istället för att göra det i företagets af-

färssystem Visma. Den andra aktiviteten finns i bokföringsprocessen, där 

man kontrollerar inbetalningar som gjorts till Centsoft i Billogram och ut-

betalningar gjorda av Centsoft i Visma, innan man bokför dessa i Visma. 

Det är onödigt att göra så eftersom man skulle kunna använda Visma för 

både in- och utbetalningar. Förbättringsförslag är att sluta använda Billo-

gram och använd endast Visma istället, på så sätt elimineras en onödig 

tjänst samtidigt som processer förbättras. 

I övrigt så anser jag att Centsoft har välfungerande affärsprocesser som 

bidrar till att företaget expanderar och går med vinst. 

5.1.1 Reliabilitet och validitet 

Genom att anpassa den generella teorin som finns om processer, med ton-

vikt på Ljungberg och Larssons bok, har jag valt att dela upp arbetet i tre 

delar. En förstudiesdel, en modelleringsdel och en analysdel som jag an-

ser är lämplig för ett projekt på ett litet IT-företag som Centsoft. 

Min åsikt är att min metod har varit pålitlig eftersom jag använt mig av 

tydliga definitioner och stabila mått på det jag undersöker, när det gäller 
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kategorisering av processer och aktiviteter. Även metoder jag använt för 

kartläggning av verksamheten, modellering och analys har varit pålitliga, 

eftersom dessa är beprövade metoder och ingenting jag hittat på själv. 

Det jag har gjort är att anpassa dessa metoder så de blir lämpliga för just 

det här projektet. Om någon skulle utföra hela projektet igen enligt mina 

metoder är det min åsikt att det skulle ge ett liknande resultat. Jag anser 

även att min metod skulle kunna användas för fallstudie av andra före-

tag. 

När det kommer till resultatets validitet anser jag att resultatet är trovär-

digt. Detta kan man t.ex. se i resultatavsnittet, i vilket jag jämförde de 

processer som jag hade identifierat med en källas teori om vilka huvud-

processer det finns på ett litet företag. Det visade sig att det var samma 

processer, bara med annorlunda namn och kategorisering på vissa av 

processerna. Alltså skulle man kunna påstå att delar av resultatet av det 

här projektet är överförbara till andra små företag, nämligen vilka pro-

cesser det finns på ett litet företag. 

En annan sak som styrker validiteten av mitt resultat är att jag arbetat 

tillsammans med Centsoft under hela projektet och låtit Centsoft validera 

mitt resultat. Eftersom Centsoft håller med mig om vilka processer det 

har och hur verksamheten fungerar, är det min åsikt att mitt resultat är 

trovärdigt. 

Jag anser att jag har uppnått målet med det här projektet, eftersom jag har 

identifierat och modellerat alla processer som Centsoft anser är viktiga, 

utfört analyser av verksamheten och identifierat förbättringsmöjligheter 

samt gett förslag på hur man kan gå tillväga för att implementera dessa 

förbättringar. 

Jag har använt mig av Wikipedia som källa vid två tillfällen och man får 

tänka på att Wikipedia är en sida vem som helst kan gå in och ändra på. 

Därför bör man ta det som står i Wikipedia med stor försiktighet och även 

kontrollera att källor Wikipedia använder är tillförlitliga. Vid de tidpunk-

ter jag tagit del av information på Wikipedia anser jag att det fanns bra 

information inom de områden jag sökte kunskaper om. 

5.1.2 Metodval 

Fallstudie har fungerat bra för det här projektet tillsammans med öppet 

riktade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det har gjort det möjligt för 



Modellering av affärsprocesser – 

Fallstudie på Centsoft AB 

Louis Chen 

5 Diskussion 

2015-09-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

40 

mig att studera Centsoft ingående och förstå hur dess verksamhet funge-

rar.  

Kombinationen av vattenfallsmetoden och agila/iterativa metoder har 

också fungerat bra. Särskilt viktigt var att modellera i iterationer för att 

tillfredsställa kundens önskemål och att kunna koncentrera sig på en pro-

cess i taget. 

Jag hade valt att använda Ljungberg och Larssons [3] bok som huvudkälla 

för min metod och jag anser att det har fungerat bra, det är en bok som 

förklarar processer väl samt erbjuder bra råd om hur man kan arbeta med 

processer.  

5.1.3 Notation 

BPMN har fungerat bra som notation och jag baserade mitt val på T. Pa-

nagacos [2] påstående om att det är en utbredd standard, samt M. Owen 

och J. Raj påstående om att BPMN är mer lämplig för verksamhetsanalys 

[26]. 

Eftersom jag inte haft tid att modellera alla processer även med UML kan 

jag inte uttala mig om vilken av dessa notationer som jag anser är bättre 

för verksamhetsmodellering. 

5.1.4 Sociala och etiska aspekter 

Det har inte konstaterats sociala och etiska aspekter. 

5.1.5 Ekologiskt, ekonomiskt och samhälleligt hållbar utveckling 

Det har inte konstaterats aspekter för hållbar utveckling. 

5.2 Rekommendation & framtiden 

Jag anser att det här arbetet blir en bra grund för Centsoft att jobba vidare 

på, t.ex. vid framtida expansioner, då det kanske bli aktuellt att konstru-

era nya processer, eller ändra befintliga. 

Centsoft kan fortsätta med projektet genom att modellera de olika pro-

cesserna i ännu mer detaljerad nivå, än vad som gjorts i det här projektet. 

Även andra analyser kan utföras för att se om det finns möjligheter till 

andra förbättringar, jag rekommenderar PDCA- och tidsanalys.
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Bilaga A: Domänbeskrivning 
Centsoft AB är ett litet IT-företag med sex anställda som omsätter ca 5,4 

miljoner kronor per år. Centsofts huvudsakliga produkt är en webbase-

rad applikation för elektronisk fakturahantering.  

Försäljningsmöjligheter för Centsoft kan ske på fyra olika sätt, det första 

är genom leads som skickas till Centsoft från dess samarbetspartner, det 

andra är genom digital marknadsföring, Centsoft använder sig av Google 

Adwords och är partner med Visma, som gör reklam åt Censoft på Vis-

mas hemsida. Centsoft har även en egen hemsida som kan attrahera kun-

der. Det tredje sättet är genom telemarketing företag Centsoft köpt tjänst 

av, telefonförsäljare ringer till potentiella kunder och skickar de intresse-

rade till Centsoft. Det fjärde och sista sättet är genom rekommendationer. 

När en kund hör av sig till Centsoft ordnar man möte med produktde-

monstration, det kan bli fler än ett demonstrationsmöte. Om kunden fort-

farande är intresserad efter demonstration kan det fortsätta på två olika 

sätt. Om kunden skickades till Centsoft via en samarbetspartner skickas 

kunden tillbaka till partner för att skriva på avtal. Om kunden inte skick-

ades till Centsoft av en partner fortsätter Centsoft med att diskutera krav 

och pris med kunden. Kommer man överens skrivs det avtal.  

När ett avtal är påskrivet meddelas tekniker om det, denna initierar in-

stallationsprocess. Om det inte är en fjärrinstallation lägger tekniker upp 

kunden på molnet och meddelar ansvarig säljare och ekonomiavdelning. 

Om det är en lokalinstallation kontaktas kunden för åtkomst till dess ser-

ver och tekniker installerar produkten på kundens lokala system. När 

detta är gjort meddelas ansvarig säljare och ekonomiavdelningen. 

När ansvarig säljare får reda på att en installation är klar, kontaktas kund 

för utbildning. När utbildning är klar kan kund kontakta samma säljare 

för frågor angående produkten inom 30 dagar, efter det tar support över. 

Det finns fyra olika kundreskontra som ekonomiavdelningen kan faktu-

rera på, dessa är: 

 Kundreskontra – månadsavgift kontrolleras 1:a söndag i varje må-

nad. 
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 Kundreskontra – årsavgift kontrolleras 1:a söndag i varje månad. 

 Kundreskontra – nyförsäljning kontrolleras på sista söndag i varje 

månad. 

 Kundreskontra – konsultarvode kontrolleras på sista söndag i 

varje månad. 

Leverantörsreskontra kontrolleras en gång i månaden på tid som passar. 

För kundreskontra sätter ekonomiavdelning upp faktura i ett webbverk-

tyg som heter Billogram, den elektroniska fakturan skickas sedan till en 

printbyrå som skriver ut faktura på papper och skickar den som brev till 

kund. Kund betalar sedan faktura som går först till Billogram och Billog-

ram skickar därefter betalningen vidare till Centsoft. 

För leverantörsreskontra så konterar och attesterar Centsofts VD i 

Centsoft Invoice först, han väljer sedan vilken faktura som ska betalas i 

Visma, skickar det som fil till internetbank och godkänner utbetalningen. 

En gång i månaden kontrollerar en extern redovisningsbyrå vilka in- och 

utbetalningar gjorts på Centsoft och bokför dessa i företagets affärssy-

stem Visma. 

När kund ringer support för hjälp kontrolleras först om det är en ny in-

stallation, om det är det skickas ärendet till ansvarig försäljare. Om det 

inte är en nyinstallation kontrollerar support om den kan lösa problemet, 

kan support det löses problemet och kund meddelas, om support inte kan 

lösa problemet skickas ärendet vidare till second line support som får lösa 

det och meddela kunden efteråt. För säljare gäller det samma sak, kan 

säljare lösa problemet gör han/hon det och meddela kunden efteråt, an-

nars skickar denna ärendet vidare till second line support som får tar 

över. 
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Bilaga B: Processkartor 
Innehåller processkartor för: 

 Översiktlig process: Försäljning, installation, in- och utbetalning 

samt bokföring 

 Subprocess: Försäljning 

 Subprocess: Installation 

 Subprocess: In- och utbetalning 

 Subprocess: Bokföring 
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A. Översiktlig process: Försäljning, installation, in- och utbetalning 

samt bokföring. 

Syfte: Översiktlig processkarta för försäljning-, installation-, in- och utbe-

talning- samt bokföringsprocesser. 

Version: 140618LC 
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A.1. Subprocess: Försäljning 

Syfte: Processkarta för försäljningsprocess. 

Version: 140618LC 
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A.2. Subprocess: Installation 

Syfte: Processkarta för installationsprocess för kund. 

Version: 140618LC 
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installation?

Sätta upp ny kund i 
molnet

Kontakta kund för 
åtkomst till deras 

server

Nej

Ja

Installation klar

Meddela 
utbildningsavdelning

Meddela 
ekonomiavdelning

Kund

Ekonomiavdelning

Meddelande

Meddelande

Installera

Svar

Meddelande

Försäljningsavdelning

Meddelande

Utbildningsavdelning

Meddelande
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A.3. Subprocess: In- och utbetalning 

Syfte: Processkarta för hanteraring av leverantörs- och kundreskontra. 

Version: 140618LC 

 

 

 

 

 

Ek
o

no
m

ia
vd

el
ni

ng
Tj

än
st

el
ev

er
an

tö
r

Kundreskontra - månadsavgift

Kundreskontra - årsavgift

Kundreskontra - konsultarvode

Kundreskontra - nyförsäljning

Leverantörsfaktura mottagen

Leverantörsfaktu
ra?

Sätta upp faktura i 
Billogram

Betalning mottagen

Kontera och attestera i 
Centsoft Invoice

Välja faktura som skall 
betalas i Visma

Skicka faktura och 
godkänna utbetalning 

i Internetbank

Faktura betald

Bokföra

Nej

Ja

Leverantör

Kund

Försäljningsavdelning

Infomation

Pappersfaktura

Betalning

Elektronisk faktura

Betalning

Betalning

Faktura på fil (LB-fil)

Information

1:a söndag i 
varje månad

Kontrolleras 
en gång i 
månad på tid 
som passar

 Sista söndag i 
varje månad
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A.4. Subprocess: Bokföring 

Syfte: Processkarta för bokföringsprocess. 

Version: 140618LC 

 

 

B
ok

fö
ri

ng
sp

ro
ce

ss

En gång per månad

Kontrollera nya 
inbetalningar

Bokföra i Visma

Transaktioner bokförda

Billogram

Centsoft

Kontrollera nya 
utbetalningar

Nya in- och utbetalningar identifierade

Information om utbetalningar

Information om inbetalningar

Bokföring 
utförs av 

extern 
redovisnings-

byrå



Modellering av affärsprocesser – 

Fallstudie på Centsoft AB 

Louis Chen 

Bilaga C: Processkartor 

2015-09-30 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

52 

Bilaga C: Processkartor 
Innehåller processkartor för: 

 Översiktlig process: Support, anställning och utbildning 

 Subprocess: Support 

 Subprocess: Anställning 

 Subprocess: Utbildning 
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B. Översiktlig process: Support, anställning och utbildning 

Syfte: Översiktlig processkarta för support-, anställning- och utbildnings-

processer. 

Version: 140618LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
en

ts
o

ft

P
e

rs
o

n
a

la
vd

e
ln

in
g

Su
pp

or
ta

vd
el

ni
ng

U
tb

ild
n

in
g

sa
vd

e
ln

in
g

Kund har problem

Lösa problem

Behov av personal uppstår

Nyanställa

Installation klar

Kontakta kund Utbilda

Supportprocess

Anställningsprocess

Utbildningsprocess
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B.1. Subprocess: Support 

Syfte: Processkarta för supportprocess. 

Version: 140618LC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su
pp

or
ta

vd
el

ni
ng

Kund har problem
Är det en ny 
installation?

Support tar över 

Ansvarig försäljare tar över

Nej

Ja
Identifiera 
problem

Kan lösas av 
support/säljare?

Lösa problem

Ja

Skicka vidare 
till second line 

support
Nej Lösa problem

Meddela kund

Kund

Telefon/email

Telefon/email

Problem löst

Det har gått 
30 dagar eller 

mindre
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B.2. Subprocess: Anställning 

Syfte: Processkarta för anställningsprocess. 

Version: 140618LC 

 

 

 

 

 

 

 

Pe
rs

o
na

la
vd

el
n

in
g

Behov av personal uppstår

Samarbetspartner

Meddela 
samarbetspartner

Typ av tjänst, krav på kandidater m.m.

Fyra lämpliga kandidater hittats

Information om kandidater

Intervjua 
kandidaterna

Slutkandidat identifierade

Löneförhandla

Överens?

Skriva på avtal

Tjänst tillsatt

Ja

Tjänst inte tillsatt

Nej

Ta reda på vilken 
sorts personal som 

behövs m.m.
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B.3. Subprocess: Utbildning 

Syfte: Processkarta för utbildningsprocess. 

Version: 140618LC 

 

 

 

U
tb

ild
n

in
g

sa
vd

e
ln

in
g

Installation klar

Boka möte med 
kund

Möte för utbildning bokat

Utbilda kund

Utbildning klar

Kund

Vid frågor kan 
kund kontakta 

ansvarig 
försäljare 
inom 30 

dagar, i annat 
fall går det 

över till 
support

Utförs av 
ansvarig 
försäljare
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Bilaga D: Processkartor med 
förbättringsförslag 
Innehåller processkartor för: 

 In- och utbetalningsprocess med förbättringsförslag 

 Bokföringsprocess med förbättringsförslag 
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In- och utbetalningsprocess med förbättringsförslag 

Syfte: Processkarta för hantering av leverantörs- och kundreskontra, med 

förbättringsförslag. 

Version: 140618LC 

 

 

 

 

 

Ek
o

no
m

ia
vd

el
ni

ng
Tj

än
st

el
ev

er
an

tö
r

Kundreskontra - månadsavgift

Kundreskontra - årsavgift

Kundreskontra - konsultarvode

Kundreskontra - nyförsäljning

Leverantörsfaktura mottagen

Leverantörsfaktu
ra?

Sätta upp faktura i 
Visma

Betalning mottagen

Kontera och attestera i 
Centsoft Invoice

Välja faktura som skall 
betalas i Visma

Skicka faktura och 
godkänna utbetalning 

i Internetbank

Faktura betald

Bokföra

Nej

Ja

Leverantör

Kund

Försäljningsavdelning

Infomation

Pappersfaktura

BetalningElektronisk faktura

Betalning

Faktura på fil (LB-fil)

Information

1:a söndag i 
varje månad

Kontrolleras 
en gång i 
månad på tid 
som passar

 Sista söndag i 
varje månad



Modellering av affärsprocesser – 

Fallstudie på Centsoft AB 

Louis Chen 

Bilaga D: Processkartor med 

förbättringsförslag 

2015-09-30 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

59 

Bokföringsprocess med förbättringsförslag 

Syfte: Processkarta för bokföringsprocess, med förbättringsförslag. 

Version: 140618LC 

 

 

 

B
ok

fö
ri

ng
sp

ro
ce

ss

En gång per månad

Kontrollera nya 
inbetalningar

Bokföra i Visma

Transaktioner bokförda

Centsoft

Kontrollera nya 
utbetalningar

Nya in- och utbetalningar identifierade

Nya inbetalningar Nya utbetalningar

Bokföring 
utförs av 

extern 
redovisnings-

byrå
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Bilaga E: Intervjuguide 
Frågor gällande Centsofts verksamhet 

1. Berätta om Centsoft. 

2. Vad är Centsofts affärsidé? 

3. Berätta om Centsofts produkt. 

Frågor gällande affärsprocesser 

1. Vilka positioner finns det på Centsoft? 

(med position menas vilka arbete det finns på Centsoft, t.ex. för-

säljare, tekniker.) 

2. Vad är de olika anställdas arbetsuppgifter? 

3. Beskriv hur anställda utför sina arbetsuppgifter. 

4. Vilka affärsprocesser har Centsoft? 

5. Vilka processer är huvudprocesser respektive stödprocesser? 
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Bilaga F: Resultat av värdeanalys 
 

Värdeanalys 1 

Processnamn: Översiktlig process för försäljning, installation, in- 

och utbetalning samt bokföring 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Boka möte för 

demonstration 

Ja Nej Nej 

Demonstrera Ja Nej Nej 

Förhandla Ja Nej Nej 

Skriva på avtal Ja Nej Nej 

Meddela tekni-

kavdelning 

Nej Ja Nej 

Skapa ny kund Nej Ja Nej 

Installera Ja Nej Nej 

Meddela ut-

bildning- och 

ekonomiavdel-

ning 

Nej Ja Nej 

Fakturera Nej Ja Nej 

Betala faktura Nej Ja Nej 

Bokföra Nej Ja Nej 
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Värdeanalys 2 

Processnamn: Översiktlig process för support, anställning och ut-

bildning 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Lösa problem Ja Nej Nej 

Nyanställa Nej Ja Nej 

Kontakta kund Ja Nej Nej 

Utbilda Ja Nej Nej 

 

Värdeanalys 3 

Processnamn: Försäljningsprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Boka möte Ja Nej Nej 

Demonstrera Ja Nej Nej 

Skriva på avtal Ja Nej Nej 

Diskutera krav Ja Nej Nej 

Diskutera pris Ja Nej Nej 

Meddela tekni-

kavdelning 

Nej Ja Nej 

Skapa ny kund Nej Ja Nej 
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Värdeanalys 4 

Processnamn: Supportprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Identifiera pro-

blem 

Ja Nej Nej 

Skicka vidare 

till second line 

support 

Nej Ja Nej 

Lösa problem Ja Nej Nej 

Meddela kund Ja Nej Nej 

 

 

Värdeanalys 5 

Processnamn: Anställningsprocess 

Aktivitetsnamn Värdeadde-

rande 

Icke värdead-

derande 

Spill 

Ta reda på vil-

ken sorts perso-

nal som behövs 

m.m. 

Nej Ja Nej 

Meddela samar-

betspartner 

Nej Ja Nej 

Intervjua kandi-

dater 

Nej Ja Nej 

Skriva på avtal Nej Ja Nej 
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Värdeanalys 6 

Processnamn: Bokföringsprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Kontrollera 

nya inbetal-

ningar 

Nej Ja Nej 

Kontrollera 

nya utbetal-

ningar 

Nej Ja Nej 

Bokföra i 

Visma 

Nej Ja Nej 
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Värdeanalys 7 

Processnamn: In- och utbetalningsprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Sätta upp fak-

tura i Billogram 

Nej Ja Nej 

Bokföra Nej Ja Nej 

Kontera och at-

testera i 

Centsoft Invo-

ice 

Nej Ja Nej 

Välja faktura 

som skall beta-

las 

Nej Ja Nej 

Skicka faktura 

och godkänna 

utbetalning i 

Internetbank 

Nej Ja Nej 
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Värdeanalys 8 

Processnamn: Installationsprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Sätta upp ny 

kund i molnet 

Ja Nej Nej 

Kontakta kund 

för åtkomst till 

deras server 

Ja Nej Nej 

Installera Ja Nej Nej 

Meddela ut-

bildningsav-

delning 

Nej Ja Nej 

Meddela eko-

nomiavdelning 

Nej Ja Nej 

 

Värdeanalys 9 

Processnamn: Utbildningsprocess 

Aktivitets-

namn 

Värdeadde-

rande 

Icke värdeadde-

rande 

Spill 

Boka möte med 

kund 

Ja Nej Nej 

Utbilda kund Ja Nej Nej 

 



Modellering av affärsprocesser – 

Fallstudie på Centsoft AB 

Louis Chen 

Bilaga G: Resultat av 

ansvarsanalys 

2015-09-30 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

67 

Bilaga G: Resultat av ansvarsanalys 
 

Ansvarsanalys 1 

Processnamn: Översiktlig process för försäljning, installering, in- 

och utbetalning samt bokföring 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Ja Ja Nej Nej Ja 

 

Ansvarsanalys 2 

Processnamn: Översiktlig process för support, anställning och ut-

bildning 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Ja Ja Ja Ja Nej 

 

Ansvarsanalys 3 

Processnamn: Försäljningsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Nej Ja Nej Nej Nej 
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 Ansvarsanalys 4 

Processnamn: Supportprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Nej Ja Ja Ja Nej 

 

Ansvarsanalys 5 

Processnamn: Anställningsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Ja Nej Nej Nej Nej 

 

 

 

Ansvarsanalys 6 

Processnamn: Bokföringsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Nej Nej Nej Nej Nej 

(Bokföring sköts av en extern redovisningsbyrå.) 
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Ansvarsanalys 7 

Processnamn: In- och utbetalningsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Ja Nej Nej Nej Nej 

 

Ansvarsanalys 8 

Processnamn: Installationsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Nej Nej Nej Nej Ja 

 

 

Ansvarsanalys 9 

Processnamn: Utbildningsprocess 

Position VD Försäljare Support 

First Line 

Support 

Second 

Line 

Tekni-

ker 

 Nej Ja Nej Nej Nej 
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Bilaga H: Resultat av logisk analys 
med processkarta 
Logisk analys med processkartor 1: 

Processnamn: Översiktlig process för försäljning, installation, in- och ut-

betalning samt bokföring 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

 

Logisk analys med processkartor 2: 

Processnamn: Översiktlig process för support, anställning och utbildning 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

 

Logisk analys med processkartor 3: 

Processnamn: Försäljningsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

 

Logisk analys med processkartor 4: 

Processnamn: Supportprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

 

Logisk analys med processkartor 5: 

Processnamn: Anställningsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

 

Logisk analys med processkartor 6: 

Processnamn: Bokföringsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Ja. 
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 Vad är det som är ologiskt? 

 

Svar: Att nya inbetalningar kontrolleras på Billogram. Centsoft 

använder affärssystem Visma och det går att kontrollera nya 

inbetalningar direkt i Visma om man sätter upp fakturor direkt i 

Visma istället. 

 

 Hur kan det åtgärdas? 

 

Svar: Sluta använda Billogram och sätt upp fakturor direkt i 

Visma. 

 

Logisk analys med processkartor 7: 

Processnamn: In- och utbetalningsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Ja. 

 

 Vad är det som är ologiskt? 

 

Svar: Att fakturor sätts upp i Billogram istället för i Visma, 

eftersom man kan sätta upp fakturor direkt i Visma. Centsoft 

använder Visma som affärssystem och det finns ingen anledning 

att betala för en onödig tjänst som Billogram. 

 

 Hur kan det åtgärdas? 

 

Svar: Sätt upp fakturor direkt i Visma och sluta använda 

Billogram. 

 

Logisk analys med processkartor 8: 

Processnamn: Installationsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 

Logisk analys med processkartor 9: 

Processnamn: Utbildningsprocess 

Finns det något som verkar ologiskt i den här processen? Nej. 
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