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Abstract 
Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider 
och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna 
ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns 
på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. Tidseffektivisering av arbetet är därför något som bör 
utföras, då det har visat sig att företag som satsar på tidseffektivisering har ett övertag över sina 
konkurrenter. Ett populärt sätt bland större företag att tidseffektivisera och förbättra sitt arbete på, är genom 
att använda sig av processkartläggning och processkartor, något som har visat sig ha en mängd fördelar och 
användningsområden. 

 
Syftet med studien är att ta reda på hur processkartläggning kan leda till tidseffektivisering av arbetet i 
enmansföretag inom e-handel. 
 
Studien är gjord genom en kvalitativ forskningsansats främst på ett enmansföretag, där arbetet kartlades med 
hjälp av en framtagen processkartläggningsmetod. Förbättringsförslag samt tidseffektiviseringsmöjligheter 
dokumenterades även. En uppföljningsintervju genomfördes med deltagaren från fallföretaget, och 
ytterligare intervjuer genomfördes med två andra enmansföretagare inom e-handeln, som har använt 
processkartläggning. 
 
Resultatet visar att processkartläggning och de resulterande processkartorna är till stor nytta i 
tidseffektiviseringsarbetet. Detta på grund av att kartorna visualiserar arbetet och skapar en överblick över 
hela processen, något som har stora fördelar gentemot andra tekniker när det gäller att skapa förståelse och 
hitta förbättringar. Den stora skillnaden mellan de undersökta företagen och större företag, är typerna av 
förbättringsförslag som framkom. I den undersökta gruppen var det i princip bara automatisering och 
outsourcing som framkom, medan i större företag är en av de större förbättringsåtgärderna utifrån 
processkartläggning borttagning av onödiga aktiviteter, något som var väldigt sällsynt hos de undersökta 
företagen. 
 
Nyckelord: processkartläggning, tidseffektivisering, e-handel, enmansföretag 
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en problembakgrund, följt av uppsatsens syfte, avgränsning och målgrupp. 

 

1.1 Bakgrund 
För att små företag ska lyckas i dagens konkurrenskraftiga marknad, som mer och mer använder sig av 
informationsteknologi (IT) som möjliggörare, krävs ständig verksamhetsutveckling (Supramaniam et al. 
2014). En marknad som helt förlitar sig på IT är e-handeln. E-handel innebär handel som sker över internet. 
Utan datorer och internet kan inte e-handelsföretagen överleva. Andra typer av företag har inte det 
beroendet i lika hög grad och skiljer sig därför från e-handelsföretag. Casati och Shan (2000) menar att den 
stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag, trots att arbetet skulle kunna automatiseras, 
skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag innebär 
denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som 
finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. Det finns många som talar gott om 
tidseffektivisering (e.g. Stalk & Hout 1990; Taylor & Mackenzie 1986). Tidseffektivisering innebär att 
förbättra arbetet som utförs, så att samma resultat uppnås på kortare tid. Benjamin Franklin myntade 
begreppet ”Time is Money” (Founders Online 2017) redan på 1700-talet, och syftade då på att tid inte bör 
slösas bort på annat, när den kan användas till att tjäna pengar. Detta kan även appliceras på arbete som inte 
är tidseffektiviserat. Tid slösas bort på arbete som kan utföras på kortare tid, och därmed slösas även pengar 
bort. Stalk och Hout (1990) menar att tidseffektivisering har en mängd fördelar, och skriver att de företag 
som fokuserat på tidseffektivisering utklassar sina konkurrenter, som helt enkelt inte hinner med. Problemet 
med tidsbrist är även något som många potentiella företagare oroar sig för redan innan de startat sin 
verksamhet (Tillväxtverket 2015). Tidseffektivisering av det nuvarande arbetet kan därför ses som något som 
måste göras för att frigöra nog med tid för företaget att växa och bli större. Ju mindre ett företag är, desto 
större betydelse har effektiviseringen, då resurstillgången är mindre än i större företag. I ett enmansföretag är 
det därför ytterst viktigt att undvika allt manuellt arbete som går att undvika, då företagaren gör allting på 
egen hand. Ju mer tid som går åt till manuellt arbete i upprepande processer, desto mindre tid finns över till 
verksamhetsutveckling. 
 
Ett sätt att tidseffektivisera arbetet på, är genom att identifiera och kartlägga verksamhetsprocesserna 
(Ljungberg & Larsson 2012). Genom att göra detta kan problem och onödigheter synliggöras och på så sätt 
förbättras. Att kartlägga processer är en del av det som Ljungberg och Larsson (2012) kallar för 
processbaserad verksamhetsutveckling, något som har visat sig vara väldigt effektivt. Ett exempel på detta är 
en avdelning i Länsstyrelsen i Västra Götaland, som sparade 5140 arbetstimmar per år tack vare 
processkartläggning (Länsstyrelsen Västra Götalands län u.å.). Processkartläggning har även en mängd andra 
fördelar och användningsområden, exempelvis vid dokumentering, upplärning av nya medarbetare, PPM 
(Process Performance Measurement) etc., och används flitigt i processförbättringsmetodiker så som Six Sigma 
(Aveta Business Institute u.å.). 
 
Mycket av litteraturen och tidigare studier som har att göra med processbaserad verksamhetsutveckling och 
processkartläggning handlar om större företag och processer som har flertalet aktörer. I sådana företag 
menar Ljungberg och Larsson (2012) att det är naturligt att kartläggningen kan vara till stor nytta. Men hur 
är det i enmansföretag inom e-handeln, där processerna är mindre och beroende av IT? I brist på studier 
kring detta område, vill den här uppsatsen bidra med kunskap om huruvida processkartläggning är effektivt 
ur ett tidseffektiviseringsperspektiv även i dessa typer av företag, där bara en mänsklig aktör är inblandad, 
och arbetet är helt IT-baserat. 

 

1.2  Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur processkartläggning kan leda till tidseffektivisering av arbetet i 
enmansföretag inom e-handel. Undersökningsfrågan är: Vilka användningsområden för processkartläggning 
kan leda till tidseffektivisering av arbetet i enmansföretag inom e-handel? 
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1.3 Avgränsning 
Studien är avgränsad till enmansföretag som sysslar med e-handel. 
 
Enmansföretag har valts då författaren anser att det är skillnad på enmansföretag och företag med flera 
personer, då allt arbete utförs av en ensam aktör i enmansföretag. Tidigare studier inom processkartläggning 
har handlat om företag med flera personer. Författaren vill avgränsa sig från dessa större företag, och 
undersöka vad processkartläggning kan åstadkomma i enmansföretag. År 2016 fanns det enligt Holmström 
(2017) cirka 1,1 miljoner registrerade företag i Sverige. Strax över 820,000 av dessa företag var 
enmansföretag. Dessa siffror visar att en stor majoritet av alla företag i Sverige är enmansföretag. Det är 
därför mycket intressant att undersöka om processkartläggning kan ha något värde för dem. 
 
E-handel har valts då författaren ville fokusera på en specifik grupp av enmansföretag, eftersom denne tror 
att det blir mer generaliserbart inom den specifika gruppen, än om flera olika typer av enmansföretag hade 
studerats. Som tidigare nämnts karaktäriseras e-handelsföretag av ett beroende av IT – utan datorer och 
internet kan inte företagen överleva. Andra typer av företag har inte det beroendet i lika hög grad och skiljer 
sig därför från e-handelsföretag. 
 

1.4 Målgrupp 
Studien riktar sig framförallt till enmansföretag inom e-handeln, men det kan även vara intressant för andra 
typer av enmansföretag att läsa. Även e-handelsföretag med ett fåtal anställda kan ha nytta av 
kunskapsbidraget. 
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2. Teori 
Teorikapitlet börjar med en beskrivning av e-handel och e-handelsföretag, samt enmansföretag. Fortsättningsvis beskrivs 
begreppet process, följt av en förklaring av skillnaden mellan processmodellering och processkartläggning. Många fördelar med 
processkartläggning tas också upp. Avslutningsvis har två fördelar som direkt kan leda till tidseffektivisering identifierats. Det 
är dessa två fördelar som ingår i analysmodellen. 
 

2.1 E-handel och e-handelsföretag 
Till skillnad mot traditionell handel, där varor säljs genom fysiska butiker, kännetecknas e-handelsföretag av 
att handeln sker via internet. Det finns en del olika definitioner på vad e-handel är. Enligt Turban et al. 
(2007) inkluderar e-handel försäljning, inköp samt byten av varor och tjänster. De menar att e-handel kan 
delas upp i två övergripande kategorier: 

 Ren e-handel, vilket innebär att produkten köps via internet och levereras via internet. Produkten är 
alltså digital, exempelvis musik i mp3-format. 

 Partiell e-handel, vilket innebär att produkten köps via internet, men levereras fysiskt. Produkten är 
alltså inte digital, exempelvis en mp3-spelare eller en telefon. 

 
Andra källor (Nationalencyklopedin 2017a; Rådmark 2009) menar att det är svårt att ge en exakt definition 
av e-handel. I den här studien definieras e-handel, baserat på Nationalencyklopedin (2017a) och Turban et al. 
(2007), som handel som sker på internet mot konsument (B2C), handel mellan konsumenter (C2C) eller handel mot andra 
företag (B2B), där handel inkluderar resor, samt både digitala och fysiska varor och tjänster. 
 
På 1990-talet och i början av 2000-talet var e-handeln långt ifrån vad det är idag. Rådmark (2009) menar att i 
slutet av 1990-talet var bara ett av fem e-handelsföretag lönsamma. År 2000 förbättrades siffran, och över 
hälften av alla e-handelsföretag gick med vinst. De företag som lyckades bäst med e-handeln på den tiden 
var företag som tidigare hållit på med postorderförsäljning. Rådmark (2009) menar att detta beror på att det 
är samma princip för postorder som med e-handel, bara att försäljningen sker på en annan plattform. 
Varorna skickas fortfarande på samma sätt. Eftersom postorderföretagen redan hade logistiken som krävdes 
för att skicka varor, och kunskap om hur kunddatabaser hanteras, klarade de sig bäst. Idag är e-handeln 
enorm. Enligt DIBS (2016) omsatte e-handeln i Sverige 70,5 miljarder kronor år 2012. År 2016 hade 
omsättningen stigit till över 100 miljarder kronor, och allting pekar på att e-handeln kommer att fortsätta bli 
större och större (DIBS 2016). 
 
Det finns många fördelar med e-handel, både för kund och för försäljare. Försäljaren får tillgång till en 
enorm marknad (DIBS 2016). Kunderna kan enkelt jämföra priser (Svensk Handel 2017). Försäljaren slipper 
lägga pengar på fysisk butik och personal (Svensk Handel 2017). Kunderna kan därför ofta köpa produkter 
billigare än vad de kostar i andra företags fysiska butiker (Svensk Handel 2017). Den möjligtvis största 
fördelen, för både kund och försäljare, är att kunderna kan handla dygnet runt utan att e-handlaren behöver 
göra någonting, och kunden behöver inte lämna hemmet. 

 

2.2 Process 
Det finns många olika definitioner av ordet process. Dumas et al. (2013, s. 5) definierar en 
verksamhetsprocess som ”a collection of inter-related events, activities and decision points that involve a number of actors 
and objects, and that collectively lead to an outcome that is of value to at least one customer.”, där actors inkluderar 
människor, organisationer och mjukvarusystem som agerar på uppdrag av människor eller organisationer. 
 
Ljungberg och Larsson (2012, s. 206-207) menar att en process kan definieras med hjälp av fem nyckelord, 
som de kallar för processens komponenter: Objekt in, Aktiviteter, Resurser, Information samt Objekt ut. 
 
 Objekt in är själva triggern som initierar processen i form av kundbehov. 
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 Aktiviteter är handlingar som förbrukar resurser, och som omvandlar/tillför värde till objekt in. En 
process består av flera aktiviteter. 

 
 Resurser hör till aktiviteterna, t.ex. personer eller system som utför aktiviteterna, utrustning, anläggningar, 

och följer inte med objektet. En resurs kan användas i flera aktiviteter.  
 

 Information är något som antingen styr eller stöder processen. Processen i sig är inte beroende av 
informationen för att starta. 

 
 Objekt ut är resultatet av en utförd aktivitet. Objekt ut blir sedan objekt in för nästa aktivitet. En process 

har samma objekt ut som den sista aktiviteten i den processen har, vilket blir processens resultat. 
Ljungberg och Larsson (2012, s. 63) menar att resultatet av processen är det som skapar värde för 
kunden och därmed tillfredsställer dennes behov. 

 
I den här studien används Ljungberg och Larssons (2012) definition av ordet process. 
 

2.3 Processmodellering 
Att ha ett processynsätt, alltså att se verksamheten som ett horisontellt flöde, istället för en verksamhet med 
funktionellt uppdelat arbete, har blivit väldigt populärt bland företag de senaste två decennierna (Benner & 
Tushman 2002; Hellström 2006; Ljungberg & Larsson 2012). Indulska et al. (2009) menar att 
processmodellering är ett måste för de företag som vill förbättra sina verksamhetsprocesser. De menar att 
processmodellering rent konkret oftast resulterar i en grafisk representation, en visualisering, av hur en 
process ser ut, genom att bryta ner processen till aktiviteter. Resurser och information som finns i varje 
aktivitet samt i vilken ordning aktiviteterna utförs visas också. Modelleringen kan också beskriva ytterligare 
information, så som vilka mål, risker och mätparametrar som finns. Det finns stora fördelar med att använda 
sig av visualiseringar, bland annat för att skapa förståelse (Bauer & Johnson-Laird 1993; Glenberg & 
Langston 1992; Larkin & Simon 1987; Lurie & Mason 2007; Norman 1993; Tversky 2005; Vessey 1991) och 
fungera som inspiration till förbättringar (Buzan 2003; Whyte et al. 2008). 
 
Indulska et al. (2009) studie om fördelar med processmodellering inkluderade tre undersökta grupper: 
 

 Practicians – de som använder sig av processmodellering i praktiken, kallas nedan för praktiker. 
 

 Vendors – återförsäljare av modelleringsverktyg och tjänster, kallas nedan för återförsäljare. 
 

 Academics – akademiker inom området, kallas nedan för akademiker. 
 

I tabell 1 visas de 10 högst rankade fördelarna för de tre olika grupperna, fritt översatta till svenska. En del 
fördelar gick inte att översätta, dessa har kvar sina engelska namn med kursiv text. På varje rad finns en 
fördel representerad för varje grupp, så som de har rankat fördelarna från ett till tio. 

  
Tabell 1 - Fördelar med processmodellering, översatta av författaren 
Källa: Baserat på Indulska et al. (2009) 

Rank Praktiker Återförsäljare Akademiker 
1 Förbättring Förbättring Model-driven process execution 
2 Process performance measurement Förståelse Förståelse 
3 Förståelse Kommunikation Förbättring 
4 Förändringsarbete Process performance 

measurement 
Processimulering 

5 Kravspecificering Model-driven process 
execution 

Verifiering 

6 Processanalys Processanalys Kommunikation 
7 Kommunikation Kunskapshantering Återanvändning 
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8 Alignment Transparens Dokumentation 
9 Kunskapshantering Visualisering Ease of use 
10 Återanvändning Governance View integration 

 
Indulska et al. (2009) menar att det oftast är en eller flera av de fördelar som i tabell 1 står under Praktiker 
som företag realistiskt vill få ut av att processmodellera. 
 
Det är viktigt att veta att processmodellering är ett brett begrepp, och att det kan se ut på olika sätt. Allt ifrån 
Gantt-scheman (Wilson 2003) till modeller som virtuellt kan simulera vad som sker när en process körs 
(Kellner et al. 1999), ingår i begreppet processmodellering. 
 
Ett sätt att modellera på, som resulterar i en grafisk representation i form av kartor, kallas för 
processkartläggning (Ljungberg & Larsson 2012, s. 187). Det är där fokus ligger i den här uppsatsen. 

 

2.4 Processkartläggning 
Processkartläggning resulterar i processkartor. Ljungberg och Larsson (2012, s. 187-189) menar tillsammans 
med Irani et al. (2008) att verksamheter bör analyseras ur ett processperspektiv, och att det därför finns en 
rad fördelar med processkartläggning. Bland annat hjälper kartläggningen att hitta problem och lösningar, då 
en horisontell helhetssyn fås på hela processen. De menar även att processkartor kan hjälpa dem som 
arbetar i processen med att få både överblick över hela processen, och även en djupare förståelse för vilken 
del de själva har i den. Aguilar-Savén (2004), Bandara et al. (2005) och Hunt (1996) delar denna syn. De 
menar att processkartläggning är välanvänt inom företag för att skapa förståelse för verksamhetsprocesserna. 
Förståelse är viktigt. Vergidis et al. (2008) menar att processkartor är oslagbara när det kommer till att skapa 
förståelse för verksamhetsprocesser, då arbetet visualiseras och kan göras förståeligt även för intressenter 
som inte är insatta i processens beståndsdelar. Det viktiga, menar Vergidis et al. (2008), är att processerna 
grafiskt visualiseras. Det är där det finns ett övertag mot textbaserade alternativ, då det skapas en överblick 
som inte går att få från ren text. Utifrån dessa visualiseringar kan sedan en analys genomföras genom att 
studera visualiseringarna. Denna typ av analys kallar Vergidis et al. (2008) för observeringsanalys, vilket de 
menar är den typ av analys som är vanligast. Likt Ljungberg och Larsson (2012), menar Vergidis et al. (2008) 
att det utifrån analysen sedan går att hitta förbättringsförslag. Analysen innebär att diskussioner förs om vad 
som kan förbättras, utifrån de processkartor som ritats upp. Diskussioner förs även ofta under själva 
kartläggningen. Vad gäller tidseffektivisering, så är exempel på förbättringsförslag som kan framkomma 
automatisering, vilket innebär att manuellt arbete överlåts till maskiner eller system (Breton & Bossé 2002; 
Casati & Shan 2000; Paygude & Devale 2013; Vergidis et al. 2008), outsourcing, vilket innebär att arbete 
överlåts till en extern aktör (Vasiliauskas & Jakubauskas 2007), borttagning av onödiga aktiviteter, vilket helt 
enkelt innebär att sådant arbete som anses vara onödigt tas bort eller ersätts av något nödvändigt arbete 
(Ljungberg & Larsson 2012; Vergidis et al. 2008). Vergidis et al. (2008) menar dock att det är viktigt att 
kartläggaren har tillräcklig kunskap inom området som kartläggs. Annars riskerar kartläggningen att bli 
tidskrävande och inte uppnå de resultat som förväntats. Davis (2013) menar att ett annat problem är att det 
finns ett stort antal professionella processkartläggningsprogram, men att många struntar i att använda dessa, 
då de anses vara för komplicerade. Istället använder många enklare program så som PowerPoint eller Visio, 
som inte är skapade specifikt för processkartläggning. Detta leder till problem, då processkartorna oftast 
måste delas upp i flertalet sidor. Helhetssynen är med andra ord borta. 

 
Eftersom fokus i den här uppsatsen är på just processkartläggning, och Indulska et al. (2009) studie 
fokuserar på det större begreppet processmodellering, visas nedan de fördelar utifrån Indulska et al. (2009) 
studie som kan uppnås genom processkartläggning. 

 

2.4.1 Fördelar som kan uppnås genom processkartläggning 
Utifrån de i tabell 1 skrivna fördelarna med processmodellering, är de allra flesta också relevanta till 
processkartläggning. De som inte anses vara relevanta är: view integration, processimulering, och verifiering, då de 
kräver mer avancerade verktyg än vanliga processkartläggningsprogram. 
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I listan nedan refereras det till fördelar från Indulska et al. (2009) tillsammans med begreppet 
processkartläggning, inte processmodellering. Detta är på grund av att fördelarna kan uppnås genom liknande 
processkartläggningsmetoder som den metod som har använts i den här studien. Utifrån tabell 1 är de 
fördelar som kan uppnås genom processkartläggning därför följande: 
 
Process alignment  
Handlar om att se till att processerna passar ihop med de strategiska mål som finns (Indulska et al. 2009). 
Genom att göra detta effektiviseras arbetet på alla nivåer och skapar därför konkurrenskraftiga fördelar 
(Weiser 2000). 
 
Förståelse 
Förståelse för verksamhetsprocesserna är mycket viktigt (Vergidis et al. 2008). Aguilar-Savén (2004), Bandara 
et al. (2005), Hunt (1996), Indulska et al. (2009) samt Ljungberg och Larsson (2012) menar att genom 
processkartläggningen fås en djupare förståelse för hur processen fungerar. Detta beror på att en människa 
kan ta emot och förstå mer information genom att titta på grafiska representationer än genom att läsa eller 
lyssna (Larkin & Simon 1987; Tversky 2005), tack vare att grafiska representationer får plats med all relevant 
information på en och samma plats, och visar hur delarna hänger ihop på ett kompakt sätt (Vessey 1991). 
 
Kommunikation 
Indulska et al. (2009) menar att kommunikationen kring processerna mellan olika intressentgrupper blir 
bättre genom processkartor. Ljungberg och Larsson (2012) delar denna syn, och menar att processkartor kan 
fungera som underlag i alla typer av diskussioner kring processen. Hunt (1996) menade redan på 90-talet att 
processkartläggning var ett bevisat sätt att förbättra kommunikationen kring processerna, och förklarar att 
kartor kan ritas på många olika sätt, beroende på vilken information som är viktig att kommunicera. 
 
Kunskapshantering 
Hunt (1996) och Indulska et al. (2009) menar att mycket kunskap kan inhämtas från att titta på 
processkartor. Företag som har en lärandekultur, alltså de företag som anser att lärande och kunskap är 
mycket viktigt, har visats ha en konkurrenskraftig fördel mot de företag som inte har en lärandekultur (Senge 
1990). För att anamma en lärandekultur är kunskapshantering därför viktigt. 
 
Dokumentation 
Ljungberg och Larsson (2012) menar att dokumentationen är viktig, och skriver att det kan användas på 
olika sätt; antingen för att få någon att förstå processen – exempelvis under analys- och förbättringsarbetet – 
eller också för att stödja någon som utför aktiviteter i processen. 
 
Process performance measurement 
Innebär översiktligt att mäta och se till att processen uppnår de mål som finns. Mål kan handla om allt ifrån 
tid och pengar till kundnöjdhet (Tupa 2010). Att mäta en process är mycket viktigt. Ljungberg och Larsson 
(2012) listar en rad fördelar med att använda mätning, och menar att målet för all mätning är kunskap, som i 
sin tur leder till förståelse och handlingskraft. 

  
Förändringsledarskap 
Förändringsledarskap innebär att ständigt anpassa sig efter de behov som kunder har (Moran & Brightman 
2000). Casati och Shan (2000) menar att det är en av de viktigaste faktorerna som e-handelsföretag måste 
lyckas med. Giaglis et al. (1997) menar att för att förändringsledarskapet ska bli lyckat behövs processkartor, 
något som Ljungberg och Larsson (2012) håller med om, då de menar att i förändringsarbetet är det mycket 
viktigt att se helheten av arbetet som utförs. 
 
Processanalys 
Utifrån processkartor kan processen analyseras (Ljungberg & Larsson 2012; Indulska et al. 2009), vilket kan 
resultera i förbättringsförslag. Processanalysen är själva grundpelaren i förbättringsarbetet. 
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Transparens 
Genom processkartor kan krav på transparens uppfyllas, då kartorna synliggör arbetet som utförs på ett 
konkret sätt (Indulska et al. 2009). 
 
Visualisering 
Vergidis et al. (2008) menar att tack vare den grafiska visualisering som är resultatet av processkartläggning, 
är det ett oslagbart verktyg när det kommer till att beskriva och skapa förståelse för en process. 
Visualiseringar har stora fördelar när det kommer till att skapa förståelse, jämfört med andra tekniker (Bauer 
& Johnson-Laird 1993; Glenberg & Langston 1992; Larkin & Simon 1987; Lurie & Mason 2007, Norman 
1993). 
 
Governance 
Likt transparens handlar detta om att synliggöra arbetet och på så sätt uppfylla krav på att styrningen av 
företaget sker på ett korrekt sätt. Indulska et al. (2009) skriver: ”[…] governance appear to be related to the 
increasing expectations of compliance to legal and regulatory mandates.” 
 
Förbättring 
Indulska et al. (2009) menar att förbättring är den största fördelen som kan fås genom processkartläggning. 
Det är ett väldigt brett begrepp, och innebär till exempel borttagning av onödiga aktiviteter, identifiering av 
IT-stöd, automatisering, etc., med andra ord allting som förbättrar en process. 
 
Kravspecificering 
Indulska et al. (2009) och Ljungberg och Larsson (2012) menar att processkartor är mycket bra underlag för 
kravspecificering, tack vare den grafiska representationen av all information. 
 
Återanvändning 
Indulska et al. (2009) menar att kartor över de processer som visat sig fungera bra även kan återanvändas till 
nya processer, för att slippa göra om allting från början. Att utgå ifrån någonting som visat sig vara effektivt 
är till stor fördel. 
 
Model-driven process execution 
Indulska et al. (2009) menar att den här fördelen kan i stort förklaras som automatisering av arbete, något 
som flertalet källor (Breton & Bossé 2002; Casati & Shan 2000; Paygude & Devale 2013; Vergidis et al. 2008) 
ser fördelar med. 

 
Ovanstående lista tyder på att processkartläggning är mycket användbart. Inte bara ur ett 
tidseffektiviseringsperspektiv, utan också för mycket annat, som beskrivits ovan. Eftersom fokus i den här 
uppsatsen är tidseffektivisering, visar nästa stycke en analysmodell över vilka av dessa fördelar som direkt 
kan kopplas till tidseffektivisering med fokus på enmansföretag som har ett stort beroende av IT. 
 

2.5 Precisering av undersökningsfrågor och analysmodell 
Utifrån de fördelar som kan uppnås genom processkartläggning (se avsnitt 2.4.1) finns det två fördelar som 
är nära kopplade till tidseffektivisering i IT-baserade enmansföretag, nämligen Processanalys samt Model-driven 
process execution. Som nämnts ovan, kan den sistnämnda enligt Indulska et al. (2009) i stort förklaras som 
automatisering av arbete i processen, och i fortsättningen kommer därför begreppet automatisering 
användas. Författaren har valt att inte kalla automatisering för en direkt fördel från processkartläggning, utan 
istället är det en fördel som kan uppnås när processkartor analyseras. Författaren har också valt att kalla 
processanalys för ett användningsområde, istället för en fördel. Det är visserligen en fördel att 
processkartläggning kan användas i en processanalys, men själva processanalysen är ett användningsområde 
som processkartläggning och processkartor kan vara underlag för. 
 
På grund av detta, krävs det en precisering av vad som avses studeras. Innan teorigenomgången handlade 
undersökningsfrågan om vilka användningsområden för processkartläggning som kan leda till 
tidseffektivisering av arbetet i enmansföretag inom e-handel. I teorin har det framkommit att det är 
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processanalyser, samt automatisering som närmast är förknippade med tidseffektivisering. Med 
utgångspunkt i processkartläggning och processkartor, avser jag därför studera processanalys samt 
automatisering, och hur de kan leda till tidseffektivisering. Nedan återfinns analysmodellen som skapats med 
syfte att undersöka detta. En analysmodell är en grafisk representation av vad som avses analyseras, och visar 
hur delarna hänger ihop. 

 

 
Figur 1 - Analysmodell 

 
Kort förklaring av figur 1: I företag som är högt beroende av IT är den optimala tidseffektiviseringen att 
automatisera. För att effektivt kunna automatisera arbetet så är det bra att först genomföra en processanalys. 
Detta görs genom att kartlägga processen. Processanalysen kan också leda till andra förbättringar som skapar 
tidseffektivisering. 

 
En djupare förklaring av de olika rutorna i figur 1 ges nedan. 
 

2.5.1 Processkartläggning och processkartor 
Som tidigare beskrivits resulterar processkartläggning i processkartor (Ljungberg & Larsson 2012). Under 
själva kartläggningen kan deltagare komma på nya idéer, då processen ritas upp framför ögonen på dem, och 
problem kan ofta identifieras direkt. Kartläggningen i sig blir då en typ av processanalys. Färdiga 
processkartor kan också användas som underlag för en djupare processanalys. Både kartläggningen och den 
efterföljande analysen skapar förståelse för arbetet, något som är viktigt för att hitta förbättringsförslag. 
 

2.5.2 Processanalys 
Likt Ljungberg och Larsson (2012) menar Irani et al. (2002) att verksamheter bör analyseras genom att ha ett 
processperspektiv, inte genom att titta på verksamheten som en samling funktioner. Vergidis et al. (2008) 
menar dock att processanalys är ett brett ord, och kan innebära flertalet olika sorters analyser, så som 
performance analysis, processimulering, diagnostisering samt verifiering. I Indulska et al. (2009) studie är 
performance analysis, processimulering och verifiering redan inräknade i andra fördelar (se Process performance 
measurement, Processimulering samt Verifiering i tabell 1). Därför likställs processanalys här med diagnostisering. 
 
Diagnostisering innebär att ta reda på hur pass effektiv processen är. Om onödiga aktiviteter hittas kan 
processen då förbättras. Ljungberg och Larsson (2012) menar att processkartläggning kan användas till just 
detta, då de skriver att kartläggningen synliggör problem. Eftersom hela syftet med analysen är att ta reda på 
hur effektiv processen är, kan de visualiseringar som processkartor utgör vara till stor fördel. Visualiseringar, 
dvs. grafiska representationer, är överlägsna andra tekniker när det kommer till att skapa förståelse (Bauer & 
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Johnson-Laird 1993; Glenberg & Langston 1992; Larkin & Simon 1987; Lurie & Mason 2007; Norman 
1993; Tversky 2005; Vessey 1991) och inspiration (Buzan 2003; Whyte et al. 2008). Norman (1993) menar 
att visualiseringar kan få in mer information i arbetsminnet, dvs. det minnet där information som krävs för 
att en person skall kunna utföra en viss uppgift läggs, än vad andra tekniker kan. Visualiseringar kan på 
grund av detta göra det lättare att ha en översikt över hela processen färskt i minnet, och även göra det 
lättare att utvärdera olika förbättringsförslag under analysen (Lurie & Mason 2007). Förbättringsförslag ur ett 
tidseffektiviseringsperspektiv skulle kunna vara att ta bort en aktivitet som egentligen inte behövs. Eller så 
skulle det kunna vara att identifiera arbete som kan automatiseras. 
 

2.5.3 Automatisering 
Både återförsäljarna och akademikerna menade i Indulska et al. (2009) studie att en stor fördel med 
processmodeller är att de fungerar som underlag för processautomatisering (Model-driven process execution i 
tabell 1). Det här är den första fördelen som inte var med på praktikernas lista, men som bör vara till väldigt 
stor nytta i praktiken, speciellt i e-handelsföretag som är väldigt beroende av IT. För processer där IT är 
involverat är automatisering det optimala sättet att tidseffektivisera, då det potentiellt sett kan ta över det 
manuella arbetet helt och hållet. Casati och Shan (2000) menar att den stora mängd manuellt arbete som 
utförs i e-handelsföretag, trots att arbetet skulle kunna automatiseras, skapar ineffektivitet och höga 
operativa kostnader. Paygude och Devale (2013) menar att typiska back-end (bilaga 1) processer så som 
dataöverföring från en databas till en annan är tidskrävande och osäkert att göra manuellt. De föreslår därför 
att arbetet automatiseras. Breton och Bossé (2002) menar att automatisering har en mängd fördelar. Utöver 
tidseffektivisering minskar automatisering av manuellt arbete också stress och trötthet hos aktören. De 
menar också att automatisering skapar stabilitet, och minskar drastiskt chansen för mänskliga fel. 
 
Enligt Casati och Shan (2000) bör en strävan efter att automatisera processerna på ett standardiserat sätt 
finnas. Med andra ord menar de att hemmagjorda lösningar ska undvikas, och istället bör program där 
automatiseringsfunktioner finns, införskaffas. Exempel på en hemmagjord lösning är att skriva ett eget script 
(bilaga 1) som utför en viss uppgift, exempelvis för över data från en databas till en annan. De argumenterar 
att hemmagjorda scripts visserligen är enkla att skapa och mycket effektivare än manuellt arbete, men att det 
också medför svårigheter, bland annat när processer senare ska förändras. I större företag är det väldigt 
populärt att lösa problemet med ineffektiva arbetsprocesser genom att implementera affärssystem och 
anpassa arbetet efter dessa (Jinno et al. 2017). Affärssystem kostar dock mycket att implementera, och är 
antagligen inte värt pengarna för enmansföretag. För att lösa ineffektivitet i form av manuell dataöverföring, 
föreslår Paygude och Devale (2013) att ETL-verktyg (Extract, Transform, Load) används istället. ETL-verktyg 
hämtar data från en databas (Extract), omvandlar det till korrekt format (Transform), och för in det i den nya 
databasen (Load) automatiskt. ETL-verktyg är mycket mindre än ett affärssystem, och kostar därför mindre, 
både vad gäller pengar och även tiden det tar att implementera. Nackdelen är att det inte är 
verksamhetsövergripande, som ett affärssystem är, utan det hanterar endast dataöverföring. Validering av 
dataöverföringar bör också automatiseras genom valideringsverktyg (Paygude & Devale 2013). Annat arbete, 
så som inventeringshantering och analys utifrån ett antal parametrar, kan också automatiseras, exempelvis 
genom inventory management systems, eller inventory tracking software (Entrepreneur 2006). 

 

2.5.4 Tidseffektivisering 
Resultatet av processanalysen och eventuell automatisering bör leda till tidseffektivisering. Tidseffektivisering 
innebär att arbetet har förbättrats ur ett tidsperspektiv. Det går alltså snabbare att komma fram till samma 
resultat som tidigare. Taylor och Mackenzie (1986), tillsammans med Stalk och Hout (1990) anser att 
tidseffektivisering har en mängd fördelar. Stalk och Hout (1990) menar att företag som tidseffektiviserat 
arbetet har ett stort konkurrensmässigt övertag då de hinner med mycket mer arbete på samma tid som sina 
konkurrenter. Förutom automatisering och borttagning av onödiga aktiviteter, finns det även andra sätt att 
tidseffektivisera, exempelvis outsourcing (Vasiliauskas & Jakubauskas 2007), där arbete överlåts åt externa 
aktörer. Outsourcing kan vara ett förbättringsförslag utifrån en utförd processanalys. 
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3. Metod 
Metodkapitlet börjar med att förklara kvalitativ och kvantitativ forskningsansats, samt vilken forskningsansats som använts i 
den här studien. Sedan förklaras hur insamlingen av data har gått till och vilken kartläggningsmetod som författaren utifrån en 
förstudie kommit fram till skall användas. Vidare beskrivs hur validitet och reliabilitet skall uppnås, etiska ställningstaganden 
samt källkritik. Avslutningsvis beskrivs fallföretaget. 

 
3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsansats 
Vid val av forskningsansats går det att välja mellan kvalitativt eller kvantitativt inriktad forskning (Patel & 
Davidson 2011). Patel och Davidson (2011) menar att de två begreppen handlar om på vilket sätt data 
samlas in och analyseras. De menar att många ofta tror att dessa är två helt oförenliga sätt att forska på, men 
att i verkligheten så kan det ses som två ändar på ett kontinuum. I ena änden finns kvantitativ forskning, 
som handlar om kvantitet – en stor mängd data samlas ofta in och jämförs och analyseras sedan på ett 
statistiskt sätt för att komma fram till ett resultat. I andra änden finns kvalitativ forskning, vilket är mer 
fokuserat på kvalitet än kvantitet, exempelvis kvalitativa intervjuer, där analysen sker genom att tolka svaren. 
Patel och Davidson (2011) menar att det mesta av forskningen idag (inom samhälls- och 
beteendevetenskaperna) ligger någonstans mitt i mellan dessa ändar. Vilket av sätten som bör väljas som 
primärt forskningssätt menar de beror helt på vad problemet är och vad forskningen går ut på. Är det till 
exempel frågor som ”Var? Hur?” så rekommenderas statistiska analysmetoder. Är det istället fokus på vad 
någonting är, eller tolkningar av andras upplevelser, så rekommenderas kvalitativ forskning. 
 

3.2 Val av forskningsansats 
I studien har en kvalitativ forskningsansats använts. Den kvalitativa forskningsansatsen har använts för att 
tolka, förstå och analysera processkartläggningen som har genomförts. I sådana fall är kvalitativa metoder 
bättre lämpade än kvantitativa (Patel & Davidson 2011). Tre kvalitativa intervjuer har även genomförts. 

 

3.3 Fallstudiemetoden 
I den kvalitativa forskningsansatsen har fallstudiemetoden använts för att undersöka 
verksamhetsprocesserna i ett enmansföretag inom e-handel. Patel och Davidson (2011) menar att en 
fallstudie innebär att en avgränsad grupp undersöks. Detta kan vara allt från en individ till ett företag. De 
menar att fallstudier är bra för att studera någonting ur ett helhetsperspektiv, till exempel processer från start 
till slut. Då stora delar av den här studien handlar om att studera processkartor och utföra 
processkartläggning, är därför fallstudiemetoden mycket lämplig att använda. 

 

3.4 Insamling av data 
Insamlingen av primärdata skedde i samband med processkartläggning och intervjuer. 
 
Sekundärdata har främst hämtats från vetenskapliga artiklar och böcker. För att hitta relevanta vetenskapliga 
artiklar har sökmotorer så som Google Scholar använts. Böcker som använts har varit tidigare använd 
kurslitteratur eller hittats genom Google Scholar. En del webbsidor, exempelvis Nationalencyklopedin, samt 
officiella webbsidor för myndigheter och även mjukvaruverktyg, har också använts för att inhämta 
information. 
 
Då fallföretaget är ett enmansföretag, skedde en förstudie där flertalet processkartläggningstekniker och 
kartläggningsprogram studerades för att hitta det som passar bäst för just det här fallet. Nedan ges en snabb 
överblick av vad förstudien kom fram till, och även en djupare beskrivning av den metod och det 
kartläggningsprogram som användes för den här uppsatsen. Sedan beskrivs hur intervjuerna gick till. 
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3.4.1 Processkartläggningstekniker 
Det finns många olika processkartläggningstekniker och notationer, bland annat Business Process Model 
and Notation (Object Management Group 2016), förkortat BPMN, vilket har fått stor popularitet då det var 
den första tekniken som hade en form av standardisering (Recker 2010). Det finns också flertalet andra 
tekniker, till exempel de som tas upp av Mili et al. (2010) och Biazzo (2002). De flesta är alltför komplicerade 
för det som den här studien ämnar göra. Fokus hos de teknikerna är på större processer med flera aktörer än 
de som finns i fallföretaget i den här studien. 

 
Val av processkartläggningsteknik 
I den här studien baserades processkartläggningstekniken på 2conciliates metodförslag (2conciliate Business 
Solutions 2016). 
 
2conciliates metodförslag är visserligen, likt de flesta av de studerade processkartläggningsteknikerna, 
utformat för större processer med flera aktörer (2conciliate Business Solutions 2016), men tack vare dess 
flexibilitet passar ändå metoden bra in i den här studien. 
 
Metoden föreslår att intressenterna till processen bjuds in till en workshop. Därifrån finns det två alternativ; 
den teoretiska vägen eller den praktiska vägen. 
 
Den teoretiska vägen börjar med att kartlägga de olika intressenternas krav och behov vad gäller processen i 
fråga, innan själva processkartläggningen genomförs. 
 
Den praktiska vägen går direkt till processkartläggningen och följer sedan upp med en intressentkartläggning 
efter att den första versionen av processkartan har ritats upp. Sedan tillämpas de krav och behov som 
kommit fram i intressentkartläggningen, för att skapa en slutlig version av processkartan. Metoden menar att 
detta är det mer naturliga sättet, då de allra flesta förväntar sig att komma till workshopen för att först och 
främst modellera (2conciliate Business Solutions 2016). 
 
Den första frågan som bör ställas är varför processen som ska kartläggas finns. Detta kan oftast utläsas från 
triggern till processen. När syftet med processen som helhet klargjorts, blir det enklare att också förstå syftet 
bakom de olika aktiviteterna som processen består av, och på så sätt blir det enklare hitta 
förbättringsmöjligheter. Frågor om vad som görs i processen, och hur det görs måste också ställas. Svar på 
dessa frågor bör leda till att de aktiviteter och de objekt in och objekt ut som finns synliggörs, samt i vilken 
sekvens aktiviteterna utförs (2conciliate Business Solutions 2016). 

 

3.4.2 Processkartläggningsprogram 
Då den här studien fokuserar på enmansföretag med mindre processer, testades i förstudien flera program 
med syfte att hitta något som var enkelt men ändå bekvämt att kartlägga i. Exempel på program som 
testades var PowerPoint (Microsoft 2017a), Visio (Microsoft 2017b), SmartDraw (SmartDraw 2017), 
Lucidchart (Lucid Software 2017), draw.io (JGraph 2017), 2c8 Modeling Tool (2conciliate Business 
Solutions 2017). 

 
2c8 Modeling Tool 
I den här studien har programmet 2c8 Modeling Tool (2conciliate Business Solutions 2017) använts. 

 
Utifrån tidigare erfarenhet av programmet genom kurser på Karlstad Universitet, och jämfört med de andra 
teknikerna och programmen som testats, anses en modifierad variant av 2conciliate-metoden (2conciliate 
Business Solutions 2016), tillsammans med programmet 2c8 Modeling Tool passa bra ihop för det som den 
här studien går ut på, mest tack vare programmets och metodens enkelhet och flexibilitet. 
 
I figur 2 finns ett exempel på hur en enkel processkarta kan se ut i 2c8 Modeling Tool. 



12 
 

 
Figur 2: Exempel på en process med två aktiviteter i 2c8 Modeling Tool 
Källa: Författaren 

 
Utifrån Ljungberg och Larssons (2012) definition av process, börjar processen i figur 2 med Objekt in, vilket 
är triggern. Sedan utförs Aktivitet A utav en Mänsklig aktör, vilket enligt Ljungberg och Larssons (2012) 
definition går under Resurser. Aktören använder sig också av Information. Objekt ut från Aktivitet A, alltså 
resultatet av aktiviteten, blir Objekt in för Aktivitet B, vilket också utförs av en Mänsklig aktör, som använder 
sig av en Systemresurs. När aktiviteten är utförd får vi Objekt ut, vilket i det här fallet var slutresultatet, som en 
Kund sedan mottar. Storleken på och avstånden mellan de olika objekten spelar ingen roll. Hur lång tid en 
viss aktivitet tar kan visas genom exempelvis en klocka där tiden står skriven. 

 

3.4.3 Vald processkartläggningsmetod 
Nedan beskrivs den modifierade processkartläggningsmetoden som användes i den här studien, baserat på 
den praktiska vägen i 2conciliate Business Solutions (2016) metodförslag, och processpromenader 
(Ljungberg & Larsson 2012). 
 
Nulägeskartläggning 
En nulägeskartläggning innebär att en kartläggning av hur processen ser ut i nuläget utförs. För detta 
genomfördes processpromenader, där författaren och deltagaren från fallföretaget gick igenom processerna 
från start till slut. Det första som skedde var att syftet och målet med processpromenaden fastställdes. Sedan 
gicks symbolbeskrivningen (bilaga 2), alltså modelleringsnotationen, igenom, så att deltagaren fick förståelse 
för vad de olika symbolerna och pilarna som skulle användas betyder. Symbolbeskrivningen (bilaga 2) är en 
modifikation på en tidigare symbolbeskrivning gjord av författaren samt Samuel Trevena, student på 
Karlstads Universitet. Vissa av dessa symboler användes inte överhuvudtaget under kartläggningen, men 
eftersom notationen gås igenom innan själva kartläggningen görs, är det omöjligt att veta på förhand vilka 
som kommer att användas. Därför togs så här pass många symboler med, i syfte att täcka alla möjligheter. 
Hade det fattats något så hade det även gått att lägga till nya symboler efterhand. Detta behövdes dock inte i 
det här fallet. 
 
Då studien inte handlar om en specifik process, fick deltagaren börja berätta om arbetet som utfördes 
regelbundet, medan anteckningar fördes. Detta för att kunna identifiera processer. När en process blivit 
identifierad påbörjades den grafiska kartläggningen. Deltagaren såg hela tiden vad som kartlades, och kunde 
enkelt säga stopp om något inte stämde. 

 
Fördelen med den här metoden är att det finns mycket utrymme för deltagaren att framföra sina tankar om 
vad som borde förbättras, samtidigt som kartläggningen fortgår. Dessa tankar antecknades, för att kunna 
användas i nästa steg av kartläggningen. 
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När nulägeskartan för en viss process var färdig diskuterades även hur lång tid varje aktivitet tar att utföra. 
Detta markerades på nulägeskartorna med hjälp av klockor. 

 
Utifrån nulägeskartläggningen genomfördes ytterligare processpromenader, där deltagaren fick chansen att 
djupare studera de kartlagda aktiviteterna i varje process, för att på så sätt kunna identifiera 
förbättringsförslag. De identifierade förslagen markerades sedan ovanpå nulägeskartorna med hjälp av röda 
utropstecken. Identifiering av förbättringsförslag skedde alltså genom diskussioner fram och tillbaka om vad 
som är möjligt att göra och inte göra. De flesta förslagen kom deltagaren själv på, då denne var mycket mer 
insatt än kartläggaren. Det som kartläggaren bör göra är att ställa frågor som får deltagaren att tänka, samt 
fungera som ett bollplank för deltagarens idéer. I slutändan var det deltagaren själv som tog beslut om vilka 
förbättringsförslag som skulle kartläggas. 
 
Framtidskartläggning 
Baserat på de förbättringsförslag som kom fram, kartlades processerna så som de bör se ut i framtiden, om 
förbättringsförslagen realiserats. Detta resulterade i nya processkartor som kunde jämföras med de tidigare, 
för att enkelt se skillnader både i utförande och vad gäller tid. 
 

3.4.4 Intervjuer 
Tre mailintervjuer har genomförts. En med Mattias Glaving, VD på fallföretaget, en med Adam Andersson 
(fiktivt namn), samt en med Anna Andersson (fiktivt namn), enmansföretagare inom e-handeln, som har 
använt sig av processkartläggning med syfte att tidseffektivisera arbetet. Intervjufrågor och svar återfinns 
under kapitel 4.2. 
 
Intervjun med Mattias Glaving skedde en tid efter att processkartläggningen var genomförd, för att ta reda 
på dennes åsikter om processkartläggningen och de resulterande processkartorna, samt de fördelar som 
upplevts. 
 
Intervjuerna med Adam Andersson och Anna Andersson skedde med syfte att ta reda på deras erfarenheter 
av processkartläggning i sina enmansföretag. 

 
Det var viktigt att deltagarna verkligen fick fram vad de tyckte och kände. Därför tillämpades en 
semistrukturerad intervjumetod (Kvale 1997) som lämnar utrymme för öppna följdfrågor, baserat på vad för 
svar deltagarna ger. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Inom kvantitativ forskning handlar validitet enligt Patel och Davidson (2011) om att undersöka det som har 
sagts ska undersökas.  Reliabilitet handlar om hur undersökningen går till. Patel och Davidson (2011) 
förklarar detta på ett bra sätt: om intelligens försöks mätas genom att mäta omkretsen på huvudet med ett 
måttband, så har undersökningen hög reliabilitet, eftersom felmarginalen på mätningen är nästintill obefintlig 
(lite hår kanske kom i vägen). Omkretsen är alltså det som ska mätas, och den valda metoden fungerar bra 
till att mäta detta. Men validiteten är låg, eftersom det inte finns någon koppling mellan omkretsen på en 
persons huvud och dennes intelligens. De menar vidare att om reliabiliteten är låg blir också validiteten låg 
automatiskt. Detta eftersom att reliabiliteten måste vara hög för att kunna veta exakt vad det är som mäts. 
Därför är det mycket viktigt att se till så att både validiteten och reliabiliteten är hög när undersökningen 
genomförs. 
 
Patel och Davidson (2011) menar att för att försäkra sig om att validiteten är hög, måste vad det är som ska 
undersökas först definieras. Det räcker alltså inte med att säga att intelligens är det som ska undersökas, utan 
det behövs också definieras vilket/vilka värden det är som definierar intelligens i just den här 
undersökningen. Sedan skapas ett mätinstrument som ska mäta dessa värden. För att försäkra sig om att 
mätinstrumentet verkligen mäter de värden som definierats, skriver Patel och Davidson (2011) om två av de 
enklare sätten att göra detta på, nämligen att försäkra sig om innehållsvaliditeten samt den samtidiga 
validiteten. Innehållsvaliditet sker genom att logiskt analysera innehållet i mätinstrumentet och se till så att 
det verkligen täcker allting som det behövs svar på. Den samtidiga validiteten uppnås genom att jämföra 
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resultatet från mätinstrumentet med något annat kriterium, för att se om det blir samma svar. Patel och 
Davidson (2011) ger ett exempel på detta genom att säga att om mätinstrumentet är skapat för en 
attitydskala, så kan intervjuer genomföras och användas som jämförelse. 
 
För att få en hög reliabilitet måste felmarginalen minimeras. Patel och Davidson (2011) menar till exempel 
att vid intervjuer är det viktigt att intervjuaren inte ger ledande frågor, och både vid intervjuer samt 
observationer kan fler än en person registrera svar, för att sedan jämföra dessa för att få ett bättre 
reliabilitetsmått. 
 
Till skillnad från inom kvantitativ forskning, menar Patel och Davidson (2011) att det inom kvalitativ 
forskning inte går att säga att reliabiliteten är låg om en person svarar med olika svar på samma fråga vid två 
olika tillfällen. Detta skulle räknas som låg reliabilitet i en kvantitativ studie, men det behöver det inte göra i 
en kvalitativ studie, då det kan vara så att personen har ändrat åsikt, och det kanske är just detta som studien 
handlar om. Patel och Davidson (2011) menar därför att inom den kvalitativa forskningen används sällan 
uttrycket reliabilitet, istället har uttrycket validitet fått ett bredare omfång. 
 
Validitet handlar inom kvalitativ forskning inte bara om datainsamlingen, utan om hela processen från hur 
problemet uppstod fram till analys och slutsatser. Det handlar om att kunna tolka och förstå den teori och 
data som samlats in, och även att kunna uttrycka dessa tolkningar på ett förståeligt, logiskt och trovärdigt 
sätt. Patel och Davidson (2011) menar dock att det utöver det ovan nämnda är omöjligt att säga exakt vad 
som definierar hög validitet inom kvalitativ forskning, utan det är olika från fall till fall. 

 
Avsikten har varit att uppsatsen ska ha hög validitet och reliabilitet. För att uppnå detta har 
forskningsansatsen valts utifrån syftet, och intervjufrågorna har utgått ifrån analysmodellen och utformats 
med syftet samt undersökningsfrågan som bas. Intervjufrågorna har också blivit granskade av handledare. 
Harvard KAU referenssystem har använts för att tydligt markera vad författaren själv har skrivit och vad 
som kommer ifrån andra källor.  

 

3.6 Etik 
Vetenskapsrådet (2017) menar att etik handlar om hur man bör handla, och att etiska frågor är viktiga att ta 
upp inom forskning, då resultat från forskning kan ha en stor påverkan på samhället. Vad gäller den här 
studien handlar de viktigaste etiska frågorna om hur de som medverkade i intervjuer behandlades. Patel och 
Davidson (2011) menar att det är mycket viktigt att deltagarna är väl medvetna om vad syftet med intervjun 
är, och hur deras svar kommer att användas. I den här studien följdes dessa råd. Intervjupersonerna blev 
personligen informerade om vad syftet med intervjun var, samt hur deras svar skulle användas. En deltagare 
valde att inte vara anonym, och två valde att vara anonyma. De två anonyma deltagarna förekommer med 
fiktiva namn i den här studien. 
 
Processkartläggningen med Mattias Glaving skedde över Skype, med en uppföljningsintervju genom epost. 
Processkartläggningen över Skype spelades inte in, utan anteckningar togs av författaren. Resterande 
intervjuer med de andra deltagarna skedde helt genom epost.  
 
Alla deltagare har haft möjlighet att läsa igenom de frågor och svar som författaren har använt i uppsatsen. 

 

3.7 Källkritik 
Avsikten har varit att endast använda sådan litteratur som bedöms trovärdig, har hög validitet och reliabilitet. 
Aktualitet är också viktigt. Vissa källor är över 20 år gamla, men anses fortfarande vara relevanta, då de ger 
mer substans och innehållet fortfarande är trovärdigt. Detta på grund av att de äldre källorna som använts 
ofta tar upp sådant som även nyare källor håller med om. Utöver detta refereras det flitigt till många av de 
äldre källorna som använts i den här studien i nyare vetenskapliga artiklar och studier. Allt detta höjer de 
äldre källornas relevans. 
 
Vad gäller empirin samlas denna in genom: 
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 Direktkontakt med personen som utför allt manuellt arbete i fallföretaget genom Skype och epost. 
o Anses vara mycket trovärdig. 

 Intervjuer med Adam Andersson och Anna Andersson, enmansföretagare inom e-handeln. Har 
tidigare utfört processkartläggning. 

o Anses vara mycket trovärdiga. 
 

3.8 Fallföretag 
Fallföretaget har valts ut då det är ett enmansföretag som sysslar med e-handel, som har uttryckt behov av 
tidseffektivisering av arbetet. 
 

3.8.1 Val av fallföretag 
Exeze Ltd är ett engelskregistrerat enmansbolag som började sin verksamhet år 2009. Företaget sysslar med 
partiell e-handel (Turban et al. 2007), och säljer elektroniska produkter i flera europeiska länder på online-
marknadsplatser såsom Amazon och eBay, och håller för närvarande på att expandera till USA och Kanada. 
Företaget fungerar också som en grossist, där andra återförsäljare kan köpa deras produkter och sälja vidare. 
Företaget säljer flertalet olika sorters elektroniska produkter, men har specialiserat sig på vattentäta mp3-
spelare och stöttåliga usb-minnen. Företaget har sitt huvudkontor i Kent, England, och importerar sina 
produkter från fabriker i Taiwan, Hong Kong och Kina. 
 
Exeze Ltd består av en person, ägaren Mattias Glaving, och är i England registrerat som ett Private limited 
Company (Companies House 2017). I Sverige skulle företaget kallas för ett enmansföretag, eller ett 
enmansbolag, vars definition enligt Nationalencyklopedin (2017b) är ett ”aktiebolag vars samtliga aktier ägs 
av en enda person”. Utöver detta skriver även Holmström (2017) att ett enmansföretag är ”ett företag med 
noll stycken anställda i företaget”. Båda dessa definitioner stämmer på Exeze Ltd. 
 
Företaget har i och med expansionsarbetet i USA och Kanada behov av att tidseffektivisera sitt arbete, på 
grund av tidsbrist. Företaget vill ta reda på om det finns något som kan göras bättre vad gäller det manuella 
arbetet. Eftersom företaget endast har en aktiv aktör, är det förståeligt att företaget vill tidseffektivisera sitt 
arbete så mycket som möjligt, för att ha mer tid över åt att expandera verksamheten. 
 
Exeze Ltd har tidigare aldrig kartlagt sitt arbete, utan allt arbete görs utifrån aktörens egen kunskap. Det 
finns med andra ord inte heller nedskrivet hur arbetet bör utföras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

4. Empiri 
Empirikapitlet tar upp all insamlad empiri, som består av den genomförda processkartläggningen i fallföretaget samt de tre 
genomförda intervjuerna. 

 

4.1 Processkartläggning 
Sex återkommande processer identifierades och kartlades i fallföretaget. Utöver detta finns det mycket arbete 
som inte kartlades, då det redan utifrån beskrivningen stod klart att inga förbättringsförslag skulle kunna ges, 
då arbetet som utförs inte är någon tydligt strukturerad återkommande process. Exempel på sådant arbete 
var att leta efter nya produkter, skriva produktbeskrivningar för nya produkter, konfigurera och justera 
parametrar för produkter på Amazon Marketplace, strategiarbete, expansionsarbete etc. 
 
De sex processerna som identifierades och kartlades var Bokföra, Inventera, Skicka till Amazon, Beställa 
produkter, Mottag leverans samt Support. Nedan beskrivs resultaten av nuläges- och framtidskartläggningarna för 
de sex processerna. 
 
Valda förbättringsförslag visas med röda utropstecken i nulägeskartorna, och hur lång tid varje aktivitet tar 
att utföra visas med klockor, både i nuläges- och framtidskartorna. Väntetid mellan aktiviteter har inte tagits 
med, utan endast effektiv arbetstid har inkluderats. För att förstå innebörden av alla symboler 
rekommenderas att symbolbeskrivningen (bilaga 2) granskas. 
 

4.1.1 Bokföra 
Nuläge 
I figur 3 återfinns hur bokföringsprocessen ser ut i nuläget. Syftet med processen är att Mattias en gång i 
månaden behöver bokföra. För att göra detta behöver han ladda ner en s.k. settlement report från Amazon, och 
sedan föra in data i sitt back office samt i ett externt bokföringssystem. Processen består av sex 
huvudaktiviteter samt en felsökningsaktivitet. Alla aktiviteter utförs i nuläget manuellt av Mattias Glaving. 
Om inga problem uppstår, så tar bokföringsprocessen i nuläget 115 minuter att utföra från start till slut. 
Aktiviteten Felsökning är väldigt svår att uppskatta tid på, då det beror på vilket problem som uppstått. Det 
kan ta allt ifrån några minuter till flera dagar att lösa. Problem uppstår dock väldigt sällan, enligt diskussionen 
under kartläggningen. 
 
Under kartläggningen diskuterades om det fanns några aktiviteter som inte behövde utföras, men enligt 
Mattias fanns det inga sådana. Under den andra processpromenaden ledde diskussionerna in på 
automatisering, något som verkar passa in bra på arbete som inkluderar dataöverföring. Att införskaffa 
sådana verktyg och sedan implementera dem kan dock kosta både tid och pengar, något som även 
diskuterades, men Mattias anser fortfarande att det kommer löna sig. 
 
Framtid 
I figur 4 återfinns hur bokföringsprocessen kan se ut när förbättringsförslagen implementerats. Fem av de 
sex aktiviteterna som tidigare utfördes (vid de fall inga problem uppstår) kan automatiseras med hjälp av 
ETL-verktyg, verifieringsprogram som verifierar att data som förts in är rimlig utifrån ett antal parametrar, 
samt ett hemmagjort script för att tilldela fakturanummer. Detta visas genom att den gröna pilen som går 
från aktörer till aktiviteter går från de olika verktygen istället för från Mattias Glaving, som i nulägeskartan 
(figur 3). 
 
Vissa förändringar skedde även i felsökningsdelen av processen. Om verifieringsprogrammet upptäcker 
något fel så skickas ett mail till Mattias, och han får då fortfarande felsöka manuellt. Detta är en aktivitet som 
är väldigt svår att automatisera. När han har löst problemet startar han om verifieringsprogrammet och 
kontrollen utförs igen. Den sista aktiviteten, där data måste matchas mot rätt bankkonto, går inte att 
automatisera då det externa bokföringssystemet inte tillåter det. Om inga problem uppstår, så tar 
framtidsbokföringsprocessen 60 minuter att genomföra, då endast en manuell aktivitet kvarstår. 
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Figur 3 – Bokföra nuläge 
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Figur 4 – Bokföra framtid 
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4.1.2 Inventera 
Nuläge 
Inventeraprocessen (figur 5) skulle kunna brytas ner och delas upp ytterligare, men efter diskussioner 
bestämdes det att nuvarande nivå var bra, och representerar hur arbetet går till i praktiken. Syftet med 
processen är att ta reda på om det är dags att skicka mer produkter till Amazon-lagret, och/eller om det är 
dags att beställa mer produkter från leverantören. 
 
Processen består av fyra till sex aktiviteter, beroende på om svaret blir ja eller nej på de två frågorna som 
finns i figur 5. Alla aktiviteter utförs manuellt av Mattias Glaving. 
 
Antaget att svaret blir ja på de två frågorna som finns, tar inventeraprocessen i nuläget 190 minuter att 
utföra. Detta inkluderar inte tiden det tar att utföra de två processerna Skicka till Amazon och Beställa 
produkter, då de kartlagts som separata processer. Inventering görs i snitt två gånger i månaden, så den 
totala tiden som läggs ner på detta arbete kan summeras till 380 minuter per månad. 
 
Diskussioner under kartläggningen kom fram till att det inte finns några onödiga aktiviteter i den här 
processen, och likt Bokföraprocessen (figur 3; figur 4) så hittades många förbättringsförslag gällande 
automatisering. Vid den andra genomgången av processkartan kom analysen fram till att det är möjligt att 
automatisera alla aktiviteter som leder fram till de två processerna Skicka till Amazon samt Beställa 
produkter. Detta var något som Mattias tyckte var bra. 

 
Framtid 
I figur 6 visas en framtidsversion av inventeraprocessen. 
 
Genom att använda ett inventory management system Entrepreneur (2006), alltså ett program som används för 
att hantera inventering, kan alla sex aktiviteter i processen automatiseras, och i processen kvarstår inget 
manuellt arbete överhuvudtaget. Det nya systemet ersätter även det gamla back office, alltså där all data 
ligger för närvarande. Likt Bokföraprocessen, kan det vara så att införskaffande och implementation av 
system kostar tid och pengar, men Mattias menar att automatisering definitivt är värt det, då det kommer att 
löna sig i längden. 
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Figur 5 – Inventera nuläge 
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Figur 6 – Inventera framtid 
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4.1.3 Skicka till Amazon 
Nuläge 
Processen Skicka till Amazon (figur 7) består av sju aktiviteter, och går ut på att meddela Amazon om att fler 
produkter kommer att skickas, packa och skicka dessa produkter, och slutligen uppdatera lagerstatus i det 
interna back office. Alla aktiviteter utförs manuellt av Mattias Glaving. 
 
Processen tar i nuläget 190 minuter att utföra. Processen utförs normalt sett två gånger i månaden, så totalt 
tar den här processen upp 380 minuter av manuellt arbete per månad. 
 
Under kartläggningen diskuterades flertalet förslag, varav de flesta handlade om outsourcing. Efter den 
andra processpromenaden bestämdes det att viss automatisering och viss outsourcing var det optimala. 
 
Framtid 
Figur 8 visar Skicka till Amazon så som den kan se ut när förbättringsförslagen har genomförts. 
 
Fem aktiviteter kunde automatiseras genom samma inventory management system som i inventeraprocessen 
(figur 6), och två logistikaktiviteter valde Mattias att outsourca. Att outsourca var något som han hade tänkt 
på länge. Outsourcing kostar visserligen mer än att utföra det själv, och det kan vara svårt att hitta en bra 
och pålitlig extern aktör, men Mattias menar att han redan hade tänkt på att outsourca logistikdelen. 
Dessutom är huvudsyftet tidseffektivisering, så Mattias menar att några ekonomiska smällar får man ta, och 
att tiden som sparas kommer leda till större inkomst än vad outsourcingen kostar. 
 
Inget manuellt arbete blir kvar om dessa förbättringsförslag genomförs. 
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Figur 7 – Skicka till Amazon nuläge                         Figur 8 – Skicka till Amazon framtid 
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4.1.4 Beställa produkter 
Nutid 
I figur 9 finns nulägeskartan av processen Beställa produkter. Syftet är att beställa fler produkter från 
leverantören.  
 
Förutsatt att kvalitetsrapporten är godkänd, består processen av 10 aktiviteter, och tar totalt 195 minuter att 
genomföra. Efter diskussioner kunde här inga förbättringsförslag ges, då Mattias menar att det är OK som 
det är nu, och att det här är något som han vill göra manuellt så att ingenting går fel. Processen utförs oftast 
en till två gånger per månad. 
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Figur 9 – Beställa produkter nutid 
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4.1.5 Mottag leverans 
Nutid 
Mottag leverans (figur 10) är fortsättningen på Beställa produkter (figur 9). Syftet med Mottag leverans är att 
ta emot och kontrollera att alla produkter kom fram utan fel, samt uppdatera lagerstatus. Processen sker lika 
ofta som Beställa produkter, dvs. en till två gånger per månad. 
 
Om ingenting är fel så består processen av tre aktiviteter som totalt tar 95 minuter att utföra. De två första 
aktiviteterna, som tar 90 minuter att utföra, handlar om logistik. På grund av detta ledde diskussionerna in på 
outsourcing här med, precis som i processen Skicka till Amazon (figur 7; figur 8). 
 
Endast två typer av fel kartlades (Fattas produkter? samt Trasiga produkter?). Detta beror på att Mattias menar 
att de få gångerna det uppstår fel så har det varit ett av dessa. Han har inget intresse av att kartlägga annat, då 
det inte skulle ge något ändå. 
 
Framtid 
Figur 11 visar hur Mottag leverans kan se ut i framtiden, om de förbättringsförslag som kom fram 
förverkligas.  
 
De två första aktiviteterna har Mattias valt att outsourca. Anledningen är att han tidigare har tänkt outsourca 
logistikdelen, och eftersom det bestämdes att logistikdelen i Skicka till Amazon (figur 7; figur 8) skulle 
outsourcas, är det endast logiskt att logistikaktiviteterna i den här processen också outsourcas.  
 
Enligt den här kartan så mottar det externa lagret produkterna och utför kontroller på dem. Sedan skickas en 
statusrapport till Mattias. Om ingenting är fel så behöver han endast uppdatera lagerstatus, vilket tar 5 
minuter. Även i den här processen har internt back office bytts ut mot inventory management system. 
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Figur 10 – Mottag leverans nutid 
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Figur 11 – Mottag leverans framtid 
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4.1.6 Support 
Nutid 
I figur 12 finns processen Support så som den ser ut idag. Supportprocessen är till för att hjälpa kunder som 
har problem med sina produkter, genom att svara på supportmail som skickas in. De flesta svar är 
standardiserade svar som kopieras in från ett Google Docs dokument och sedan anpassas efter det enskilda 
fallet. 
 
Det finns många olika vägar i supportprocessen, men vanligast är att problemet kan lösas av kund. Per 
månad får Mattias i snitt in 60 supportärenden, varav 50 kan lösas av kund. 
 

 Om problemet kan lösas av kund, utan att några problem uppstår längs vägen (svar Ja på Problemet 
löst?), så tar processen endast 7 minuter att utföra. Dessa 50 ärenden tar då 350 minuter i månaden 
att lösa. 

 
De resterande tio blir tvungna att skicka in sina produkter för lagning. Även här kan olika vägar tas, 
beroende på om problemet kan lösas eller ej. 
 

 Sju av tio ärenden går inte att lösa, och en ersättningsprodukt får skickas. Om problemet identifieras 
vid första omgångarna av de två felsökningsaktiviteterna, tar processen 23 minuter att utföra. Totalt 
blir det 161 minuter i månaden. 

 Om problemet kan lösas tar det 29 minuter. Denna väg tas av de återstående tre ärenden. Totalt 87 
minuter i månaden. 

 Sammanlagt tar alla 60 ärenden, utifrån ovanstående statistik, 598 minuter i månaden att utföra. 
 
Diskussioner om förbättringsförslag ledde fram till att det fanns behov av ett supportsystem, istället för 
vanlig epost. Logistikdelarna vill Mattias även ha outsourcade, då de har outsourcats i tidigare kartlagda 
processer. 
 
Framtid 
Framtidskartan av Supportprocessen finns i figur 13. Förutom logistikdelarna så sköts fortfarande allt annat 
av Mattias.  
 
Ett supportsystem har implementerats, vilket förväntas tidseffektivisera arbetet. Istället för att behöva 
kopiera in svar från Google Docs, kan ett template med svar snabbt och enkelt väljas i supportsystemet. 
Supportärenden blir även bättre organiserade i ett supportsystem än med vanlig epost.  
 
Diskussioner skedde även om huruvida det externa lagret skulle ha tillgång till supportsystemet, för att på så 
sätt kunna undvika det manuella arbetet med att informera dem om kundens adress när det är dags att skicka 
tillbaka produkten. Om det externa lagret har tillgång till supportsystemet finns det även fler manuella 
aktiviteter som skulle kunna undvikas. Det skulle då vara möjligt att outsourca hela processen, men slutligen 
bestämdes det att framtidsprocessen för närvarande får se ut som den gör i figur 13. Mattias vill fortfarande 
ha personlig kontakt med sina kunder för tillfället. 
 
Utifrån framtidskartläggningen i figur 13, tar Supportprocessen så här lång tid att utföra: 

 
 Om problemet kan lösas av kund tar processen 6 minuter. 
 Om produkten måste skickas in, tar processen 9 minuter. 
 Sammanlagt tar alla 60 ärenden i det här fallet 390 minuter. 
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Figur 12 – Support nutid 
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Figur 13 – Support framtid 
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4.2 Intervjuer 
Nedan återfinns frågor och svar från de tre intervjuer som genomfördes. 

 

4.2.1 Mattias Glaving 
1. Varför ville du genomföra processkartläggning? 

 Jag har länge velat förbättra vissa processer eftersom det känns som om de inte är optimalt 
utformade och tid därför slösas bort. 

2. Du och jag analyserade processerna tillsammans genom att diskutera och bolla frågor samt idéer. Tycker 
du att processkartläggningen och processkartorna fungerade bra som underlag för analys? Varför? 

 Ja. Det var bra att kunna visualisera processerna på detta sätt för att ha något konkret att arbeta 
med. 

3. De allra flesta förbättringsförslagen som kom fram handlade om automatisering. Över 900 minuter 
kunde sparas genom att automatisera arbetet. Har du tänkt i dessa banor tidigare? Eller var det först med 
hjälp av processkartorna som du kunde se att det fanns mycket arbete som kunde automatiseras? 

 Jag hade känslan av att en del kunde automatiseras, men jag trodde inte att det var så mycket som 
det faktiskt visade sig vara. Processkartorna var ett mycket bra sätt att konkretisera 
automatiseringsarbetet. 

4. Vet du vad det kommer att kosta att införskaffa de system som du vill använda för att automatisera 
arbetet? Hur ser du på tiden som du kan spara i jämförelse med vad det kommer att kosta? 

 Jag har inte räknat på vad det kan komma att kosta än, men jag tror att det kommer bli en lönsam 
investering. Den sparade tiden kommer kunna läggas på business development istället. 

5. En del av arbetet valde du också att outsourca. Närmare bestämt allt logistikarbete, totalt 235 minuter. 
Hur ser du på tiden som du kan spara i jämförelse med vad det kommer att kosta? 

 Som jag svarade på föregående fråga så tror jag även att outsourcingen är en lönsam investering. 
Arbetet som outsourcas måste utföras under tidspress och det stör min dagliga rytm, så att bli av 
med det känns väldigt bra. Tiden som jag sparar kommer jag kunna lägga på business 
development så kostnaden kommer snart att tjänas igen. Dessutom ger minskad stress bättre 
hälsa, vilket inte kan värderas i pengar. 

6. Nutidskartorna visade att du spenderar 2053 minuter på manuellt arbete i upprepande processer per 
månad. Utifrån framtidskartorna som togs fram kan du totalt spara 1203 minuter, eller nästan 59 % av 
tiden. Kvar blir 850 minuter manuellt arbete. Är du nöjd med den siffran? Varför? 

 Jag är väldigt nöjd med det. Det är en rejäl effektivisering. Det friar upp tid för att läggas på 
expansion vilket kommer leda till högre inkomst. 

7. Vilka andra fördelar, förutom tidseffektivisering, känner du att den genomförda processkartläggningen 
och de resulterande processkartorna har lett till? 

 Det har varit bra att tänka igenom mitt företag på hög nivå. Det brukar inte finnas så mycket tid 
till det i vanliga fall. Detta tankearbete har även lett till en del nya affärsidéer. 

8. Finns det några fördelar som du förväntade dig att få men inte fick? Vilka? 
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 Nej, målet med processkartläggningen var att optimera arbetet, och det tycker jag att vi lyckades 
med. Så nej, det var inget mer som jag hade förväntat mig att få men inte fick. 

9. Var processkartläggningen värd tiden det tog att genomföra? Varför? 

 Ja. Jag kommer spara tid, få bättre hälsa, och utöka företaget med tiden som sparas. 

10. Tror du att det finns något bättre sätt för sådana företag som ditt (dvs. enmansföretag inom e-handeln) 
att hitta möjligheter till tidseffektivisering än att använda sig av processkartläggning och processkartor? 
Vilket/vilka sätt är det i så fall? Har du tidigare använt dig av något annat sätt? 

 Det finns ju alltid många olika sätt att uppnå mål med. Det viktiga är att man kontinuerligt 
förbättrar vad man håller på med. Jag har inte använt något formellt verktyg tidigare, bara tänkt 
ut i huvudet vad som skall göras, hur det skall göras och sen satt igång att jobba. 

11. Utifrån genomförd processkartläggning, skulle du rekommendera andra enmansföretag inom e-handel 
att processkartlägga? Varför? 

 Definitivt. Även enmansföretag ändras så sakteliga och då måste man se till att processerna också 
ändras för att stödja företaget på bästa sätt. Regelbundna processkartläggningar säkerställer att 
man vet vad som måste förbättras och alternativ för att utföra förbättringarna. 

4.2.2 Adam Andersson (fiktivt namn) 
 

1. Behöver intervjuresultatet anonymiseras? 

 Ja. 

2. Varför ville du genomföra processkartläggning? 

 Jag ville se om jag kunde förbättra mitt arbete. Jag har tidigare erfarenhet av processkartläggning 
på min arbetsplats i ett stort företag och där fungerade det utmärkt till förbättringsarbetet, så jag 
tänkte att det säkert skulle vara givande även i mitt lilla företag. Jag vet att du vill ha utförliga svar 
och det bästa är nog om jag tar allting från början. Jag har haft en ebutik vid sidan om mitt jobb 
ett bra tag. Försäljningen har sakta men säkert stigit, och för några år sedan började jag sälja även 
till utlandet på eBay. Då kom det till den punkten att jag var tvungen att välja om jag ville satsa 
på mitt eget företag, eller jobba kvar där jag var, då det tog mer och mer tid. Jag gjorde alltså 
allting hemifrån; importerade från Kina hem till vårt hus, packade om och skickade när någon 
köpte, tog emot returer, allting hemifrån. Detta tog en väldans massa tid, men inkomsten var 
fortfarande inte hög nog att jag bara kunde säga upp mig. Då började jag fundera i andra banor, 
och kom fram till att jag måste förbättra arbetsmetoderna. Sagt och gjort så började mitt 
"förbättringsarbete", så att säga, med att kartlägga arbetet. 

3. Vilken metod/program användes? 

 Jag använde mig av Microsoft Visio när den här kartläggningen gjordes. Dels för att jag antog att 
det inte krävdes något mer komplicerat program, och dels för att jag inte hade någon möjlighet 
att köpa det programmet som de använde på min arbetsplats. Jag minns inte ens vad 
programmet heter längre, men jag minns att vi fick alla kartlagda processerna utskrivna på 
papper för att dokumentera. Mina kartor i Visio blev ju ganska liknande, fast med mindre detaljer 
och mindre färg. Jag är ju medveten om att Visio inte är gjort specifik för sånt här, men det 
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fungerade ändå till mitt arbete. Vad gäller metod så försökte jag komma på var arbetet började, 
alltså vad det är som jag gör först, och sen rita därifrån. Jag ritade upp cirklar med namn på 
aktiviteter och drog sedan streck emellan dem för att på så sätt visa hur de hänger ihop, vilken 
ordning de görs i. Sedan skrev jag ner vilka verktyg och sådant som jag använde i varje aktivitet 
och ungefär hur lång tid de tog att göra. Det var nog hela metoden det. Inget jätteavancerat men 
det gick vägen. Jag är verkligen ingen expert på kartläggning. 

4. Tycker du att processkartläggningen fungerade bra som underlag för att kunna analysera 
processen/processerna? Varför? 

 Det tycker jag nog. Jag vet inte om jag ska gå in på resultat redan nu, men jag kan säga att 
kartläggningen var mycket givande. Som du redan vet så kartlade vi ju till och med min frus 
arbete på grund av hur mycket jag kunde tjäna på det som kom fram. Fast egentligen är det inte 
kartorna i sig som ger en resultat. Det är bara det att kartorna är där som underlag, som en sorts 
grund att luta sig på i sitt tänkande och funderande. Jag minns att jag fick mig en riktig funderare 
när jag höll på att kartlägga, hur fasen gör jag egentligen det här arbetet? Det var svårt att rita upp 
det exakt så som det görs i praktiken, och krävdes en del grubblande med mig själv. Det var lätt 
att tänka på hur det borde vara, men jag ville ju rita upp det som det är just nu. Men allt det där 
är i min mening positivt. Man bör förstå det som man gör. Utan förståelse kan ingen förbättring 
komma. Och det tycker jag kartorna var till stor hjälp med, att hjälpa förstå, och ge en fin 
överblick över arbetet, som jag kunde sitta och titta på och fundera över vad som kunde göras 
bättre, snabbare. 

5. Hur många processer kartlades? 

 Kartorna har jag inte kvar då det här var några år sedan tyvärr, men jag har för mig att jag delade 
upp arbetet i fem delar: Att bokföra och hålla statistik, Att beställa från Kina, Att skicka till kund, 
Att svara på mail, Att ta emot och undersöka returer. Det var väl det arbetet som kunde ritas upp 
enligt s.k. processer, och det var det arbetet som jag kunde förbättra. 

6. Vilka förbättringsförslag kom du/ni fram till under analysen? 

 När jag höll på med kartläggningen så hittade jag några aktiviteter som jag gjorde två gånger, vilket 
jag direkt tänkte var väldigt onödigt när jag såg det framför mig i Visio, men något som jag aldrig 
tänkt på innan, trots att jag själv är den som gör det. Det handlade om olika slags "dubbelkollar" 
som var onödiga. Detta var bara några minuters arbete per dag, vad jag kan minnas. Den största 
förbättringen som kom fram var ju att outsourca produkthanteringen. Sedan kunde jag även 
automatisera vissa delar av resterande arbete. 

6.1. Var alla dessa baserade på processkartläggningen / processkartorna, eller fanns det sådant som du redan 
hade tänkt på innan? 

 
 Visst hade man tänkt på det, både outsourca och automatisering, men jag hade aldrig kommit till 

skott. Jag kände ärligt talat att jag inte riktigt hade koll på hur mitt arbete såg ut, och kunde 
därför inte heller säga svart på vitt vilka delar som kan outsourcas och vilka delar som kan 
automatiseras. Det är så svårt utan att ha något underlag förutom massa "data" i huvudet. Så 
kartorna hjälpte ju till att få ut all data ur huvudet och skapa bra information av det, som jag 
sedan använde när jag realiserade förbättringsförslagen. 

6.2. Vilken typ av förbättringsförslag kunde du teoretiskt spara mest tid på? 
     



35 
 

 Det är svårt att säga nu, men om det inte var outsourcing (vilket i slutändan blev det som praktiskt 
gjorde att jag sparade mest tid) så måste det vara automatisering. Det var ju de enda två förslagen 
som kom fram, förutom petitesserna med dubbelkollarna. 

7. Du skrev att du praktiskt sparade mest tid på outsourcing. Realiserades även automatiseringsförslagen, 
eller var de bara teoretiska? Hur mycket tid kunde du spara på respektive förbättring? 

 Jag kunde realisera både outsourcing och automatisering, kanske inte var helt tydligt i mitt förra 
svar. Innan kartläggningen och förbättringarna spenderade jag ungefär 14-15 timmar per vecka 
på det arbete som jag skrivit här ovan, beroende på om jag behövde kontakta leverantören i 
Kina, om mycket mail kom in osv. Men det allra mesta av den tiden gick till att hantera 
produkterna. Tack vare outsourcing är ju den delen helt borta nu. Sedan har jag automatiserat 
stora delar av bokföringen och statistikhållningen med hjälp av en cloudtjänst som kunde 
integreras med eBay. Av det arbetet som jag skrev om tidigare är det kvar mellan 3-4 timmar i 
veckan, fortfarande beroende på om jag måste kontakta leverantören (kan ta ett tag med mail 
fram och tillbaka) och om mycket mail kommer in. Arbete som jag fortfarande gör nu är då alltså 
att svara på mail från kunder och beställa produkter från Kina, men dessa kommer inte längre 
hem till mig utan de skickar jag direkt till min "mellanhand", det företag som jag outsourcat till. 
Sedan sitter jag så klart och glor på statistiken ofta, men det känns så skönt när nästan all data 
redan är där när man loggar in. Det enda jag behöver lägga manuellt är data gällande försäljning 
som inte kommer från eBay, vilket inte är mycket. Så ja, man kan väl säga att jag har gått ifrån 15 
timmar i veckan till 4 timmar i veckan. 

8. Är du nöjd med ditt resultat? Var processkartläggningen värd tiden det tog att genomföra? 

 Jag är mycket nöjd. Jag har ju skrivit lite om det här i tidigare svar, det här med att tankarna fanns 
ju där men processkartläggningen var det som gjorde att vågen tippade över, så att säga. 
Kartläggningen var definitivt värt tiden det tog att genomföra. Jag spenderade några timmar på 
kvällen efter jobbet i 3-4 dagar, minns inte exakt, och sedan var jag nöjd. Sedan är inte jag en 
expert som sagt. Hade jag anlitat någon att göra det åt mig (med mig), så hade det säkerligen gått 
ännu snabbare, och resultatet hade möjligtvis blivit bättre. Men det hade kostat mer. 

9. Känner du att processkartläggningen har lett till några andra fördelar än tidssparning 
(tidseffektivisering)? 

 Det var jag lite inne på i ett tidigare svar. Jag tycker att det gav mig en djupare förståelse. "Data" i 
huvudet, som låg huller om buller, kom ut och visades på ett strukturerat sätt. Sen finns det ju 
fördelar med tidssparning också. Det var ju riktigt stressigt där när jag inte visste hur jag skulle 
göra. Jag hann inte med både jobbet och sen jobbet hemma med det egna företaget. Nu känner 
jag ingen sådan stress. 

10. Fanns det några fördelar som du förväntade dig att få men inte fick? Vilka? 

 Egentligen inte. Jag hade som avsikt att förbättra arbetet och det gick vägen. 

11. Tror du att det finns något bättre sätt för sådana företag som ditt (dvs. enmansföretag inom e-handeln) 
att hitta möjligheter till tidseffektivisering än att använda sig av processkartläggning och processkartor? 
Vilket/vilka sätt är det i så fall? Har du tidigare använt dig av något annat sätt? 

 Jag tror personligen att processkartläggning, eller något annat i samma stil som 
processkartläggning, dvs. där arbetet visualiseras, är det optimala sättet att tidseffektivisera. Jag 
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tror inte det spelar någon roll om du är ett enmansföretag eller ett stort företag vad gäller det här. 
Visst, större företag kan nog få ut mer av det, men både min och min frus kartläggningar gav 
väldigt positiva resultat. Jag har tidigare inte använt mig av något annat sätt, nej. 

12. Skulle du rekommendera andra enmansföretag inom e-handel att processkartlägga? Varför? 

 Jag rekommenderar definitivt andra att processkartlägga. Anledningarna finns att läsa om i mina 
tidigare svar. Det blir långt om jag ska återupprepa mig, jag hoppas att det är OK. 

4.2.3 Anna Andersson (fiktivt namn) 
 

1. Behöver intervjuresultatet anonymiseras? 

 Ja. 

2. Varför ville du genomföra processkartläggning? 

 Det var egentligen min man som övertalade mig om att vi borde kartlägga även det arbete jag gör 
eftersom det hade haft sådana positiva effekter för honom. Men syftet var nog att förminska 
tiden som jag lade ner på arbetet. Vi båda har "vanliga" jobb på sidan om, så ju mindre tid som vi 
behöver lägga ner på vår hemmaförsäljning, desto bättre. Det där kanske kom ut lite fel, jag vill 
så klart ha mitt företag och det vore underbart att bara kunna leva av det, men det går inte just 
nu, inte för någon av oss. 

3. Vilken metod/program användes? 

 Min man ställde frågor och jag svarade. Ungefär så. Vi ritade upp allt arbete, process för process, i 
Visio. Cirklar med allt arbete jag utförde, i vilken ordning de utfördes och vad jag använde för 
något när jag utförde det. 

4. Tycker du att processkartläggningen fungerade bra som underlag för att kunna analysera 
processen/processerna? Varför? 

 Jag tycker att det fungerade bra ja. Jag gillade att få struktur över mitt arbete, alltså att jag kunde se 
det framför mig. Det hjälper i tankeprocessen över vad som kan förbättras. Sedan så tjänade jag 
ju inte himla mycket tid, men det berodde nog på att jag inte har så mycket arbete att göra från 
början. 

5. Hur många processer kartlades? 

 Vi kartlade 2 processer. Det var bokföring och support, alltså där jag svarar på mail. Det är lite 
skillnad mot min mans kartläggning då jag inte säljer fysiska produkter. 

6. Vilka förbättringsförslag kom du/ni fram till under analysen? 

 Vi kom fram till att jag borde automatisera bokföringen, som min man hade gjort med sitt 
bokförande. 

6.1. Var alla dessa baserade på processkartläggningen / processkartorna, eller fanns det sådant som du redan 
hade tänkt på innan? 

 
 Ja det var baserat på det ja. Jag hade inte en tanke på det innan, men jag tror att min man hade det. 

Fast för mig framkom det först under kartläggningen. 



37 
 

6.2. Vilken typ av förbättringsförslag kunde du teoretiskt spara mest tid på? 
     

 Det var automatiseringen av bokföringen. Det var allt vi diskuterade. 

7. Realiserades automatiseringsförslagen som framkom? Hur mycket tid kunde du spara på de realiserade 
förbättringarna? 

 Ja de realiserades. Det tog ungefär 1-2 timmar i månaden för mig att bokföra tidigare. Nu loggar 
jag bara in på webbsidan vi använder och dubbelkollar att allting stämmer. Min man har satt upp 
så att försäljningsdata kommer in där automatiskt. Supporten är ju fortfarande kvar som den var, 
och där varierar tiden mycket från månad till månad. I snitt kanske det är 2-3 timmar jag lägger 
på att läsa och svara på mail per månad. 

8. Varför tror du att ni endast hittade förbättringsförslag rörande automatisering? 

 Jag tror det beror på att jag redan har så lite arbete att göra. Det, tillsammans med att jag inte säljer 
fysiska produkter. 

9. Är du nöjd med ditt resultat? Var processkartläggningen värd tiden det tog att genomföra? 

 Jag är nöjd, absolut. Arbetet som jag själv behöver göra förminskades så det är alltid bra. 
Kartläggningen tog bara några timmar att göra och jag har sparat mycket mer än så utifrån 
automatiseringen, så det tycker jag är bra. 

10. Känner du att processkartläggningen har lett till några andra fördelar än tidssparning 
(tidseffektivisering)? 

 Nej, det kan jag inte påstå. Men tidssparning är bra nog för mig. Jag är nöjd med det. 

11. Fanns det några fördelar som du förväntade dig att få men inte fick? Vilka? 

 Nej. 

12. Tror du att det finns något bättre sätt för sådana företag som ditt (dvs. enmansföretag inom e-handeln) 
att hitta möjligheter till tidseffektivisering än att använda sig av processkartläggning och processkartor? 
Vilket/vilka sätt är det i så fall? Har du tidigare använt dig av något annat sätt? 

 Det var en bra fråga, det har jag inte tänkt på alls. Som jag skrev tidigare var det min man som ville 
kartlägga och det är det enda sätt jag har stött på själv som jag kan tänka på just nu. 

13. Skulle du rekommendera andra enmansföretag inom e-handel att processkartlägga? Varför? 

 Ja, det skulle jag. Mest på grund av de stora effekter det har haft på min mans arbete. Men i mitt 
eget företag fick jag ju också en tidsreducering så det är bra. Jag tror dock att om man vill se 
några stora effekter så behöver processerna vara större, eller åtminstone arbetet ta längre tid, än 
det som vi kartlade i mitt företag, men baserat på den tid vi spenderade på att kartlägga och vad 
vi sedan fick av det, kan jag rekommendera andra att kartlägga oavsett storlek. 
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5. Analys 
I kapitlet analyseras den insamlade empirin i jämförelse med den insamlade teorin. Analysmodellens struktur används som 
utgångspunkt. 
 

5.1 Processkartläggning och processkartor 
De tre intervjuade personerna som har egna enmansföretag inom e-handeln har alla utfört 
processkartläggning med syfte att optimera och tidseffektivisera arbetet. Likt Ljungberg och Larsson (2012), 
ansåg alla tre att processkartläggning och processkartor fungerar bra som underlag för att genomföra en 
processanalys. 
Mattias Glaving har tillsammans med författaren använt sig av 2c8 Modeling Tool vid kartläggningen. De 
andra två, Adam och Anna Andersson, har använt sig av Microsoft Visio, något som Davis (2013) menar 
kan leda till problem då Visio inte specifikt är till för processkartläggning. Enligt Adam och Anna har de inte 
stött på några problem, och Adam menar att han var medveten om att Visio inte är till för kartläggning, men 
valde att använda det ändå. Adam menar dock att om han hade anlitat någon att kartlägga åt honom kunde 
det gått snabbare och resultatet hade möjligtvis blivit bättre. Ingen av deltagarna använde alltså något 
avancerat program eller metod, men fick ändå bra resultat. Utifrån empirin menar författaren därför att det 
är tydligt att vid kartläggning av sådana här små processer som de tre deltagarna arbetar eller arbetade i, 
krävs det inget avancerat verktyg. Författaren menar att Visio antagligen hade fungerat bra att kartlägga med 
i fallföretaget också, men på grund av vana och preferens valdes 2c8 Modeling Tool. 
 

5.2 Processanalys 
Att kartläggningen hjälper att få en överblick som skapar förståelse är något som Aguilar-Savén (2004), 
Bandara et al. (2005), Hunt (2005), Indulska et al. (2009) och Ljungberg och Larsson (2012) menar är en av 
anledningarna till att företag väljer att processkartlägga. Mattias menar att det var bra att kunna visualisera 
processerna, att kartorna skapade något konkret att jobba med. Kartläggningen har hjälpt honom att tänka 
igenom företaget på en hög nivå, alltså skapa en överblick. Liknande synsätt hade både Adam och Anna. 
Adam menar att kartorna skapade förståelse för arbetet som tidigare inte varit så tydligt. Han säger att all 
”data” finns i huvudet, men att det är svårt att skapa bra information av det utan kartorna, något som Vessey 
(1991) menar är en fördel med visualiseringar, då all relevant information görs kompakt så att en översikt 
fås. Anna gillade att få struktur över arbetet, att kunna se det framför sig. Hon menade att det hjälpte i 
tankeprocessen över vad som kunde förbättras. Detta stämmer även bra med det som Lurie och Mason 
(2007) menar om att visualiseringar gör det lättare att utvärdera olika möjligheter. Mattias menade även att 
kartläggningen har lett till en del nya affärsidéer. Mattias har alltså blivit inspirerad till att hitta på nya idéer, 
något Buzan (2003) och Whyte et al. (2008) menar är en fördel med visualiseringar. 
 
Utifrån detta kan utläsas att förståelse och överblick är nyckelord bland dessa tre deltagare. Förståelse leder 
till att förbättringsförslag kan framkomma. Adam förklarar detta genom att säga: 
 

Utan förståelse kan ingen förbättring komma. Och det tycker jag kartorna var till 
stor hjälp med, att hjälpa förstå, och ge en fin överblick över arbetet, som jag kunde 
sitta och titta på och fundera över vad som kunde göras bättre, snabbare. 
 

Förståelsen som skapades genom kartläggningen var alltså en viktig del i att kunna hitta förbättringsförslag. 
Att kartläggningen ledde till förståelse är logiskt, då flertalet källor (Bauer & Johnson-Laird 1993; Glenberg 
& Langston 1992; Larkin & Simon 1987; Lurie & Mason 2007; Norman 1993; Tversky 2005; Vessey 1991) 
menar att en stor fördel med visualiseringar, i det här fallet i form av processkartor, är att de enkelt skapar 
förståelse hos dem som tittar på dem. Mattias och Adams åsikter verkar även stämma in på det som Norman 
(1993) skriver om att visualiseringar kan få in mer information i arbetsminnet än andra sätt, då de båda 
menar att de tidigare funderat över hur de skulle kunna tidseffektivisera, men aldrig riktigt kunde skaffa sig 
nog med förståelse, trots att de hade all nödvändig data i huvudet. Processkartorna har samlat ihop all data 
på ett konkret och kompakt sätt, vilket slutligen har tillåtit Mattias och Adam att skaffa sig nog med 
förståelse för att kunna tidseffektivisera. På grund av detta anses det centrala begreppet här vara visualisering. 
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Visualisering är det som, enligt de tre deltagarna, har lett till förståelse och överblick, som i sin tur har lett till 
förbättringsförslag. 

 

5.3 Automatisering 
Automatisering är något som många talar gott om (Breton & Bossé 2002; Casati & Shan 2000; Entrepreneur 
2006; Paygude & Devale 2013). Författaren själv har tidigare nämnt att automatisering bör vara till väldigt 
stor fördel för sådana företag som är beroende av IT, likt de intervjuades företag, då det potentiellt sett kan 
ta över det manuella arbetet helt och hållet. Utifrån intervjuerna ser vi också att detta stämmer i praktiken. I 
alla tre intervjuerna var automatisering en återkommande förbättringsåtgärd. Mattias och Annas 
kartläggningar ledde till att automatisering blev den största förbättringsåtgärden, ur ett 
tidseffektiviseringsperspektiv. I Adams kartläggning blev automatisering den näst största 
tidseffektiviseringen, och outsourcing blev det som sparade honom mest tid.    
 
Mattias menar att han tidigare hade tänkt på att automatisera, men att han inte trodde att det skulle vara så 
mycket som det som framkom från kartläggningen. Totalt kunde Mattias tidseffektivisera arbetet med cirka 
20 timmar per månad, nästan 59 % av all arbetstid som kartlades. Över 15 av dessa timmar sparades genom 
automatisering. På frågan om vad han tror att det kommer att kosta att införskaffa och implementera de 
system som krävs för automatiseringen svarade han att han inte vet, men att han tror att det kommer bli en 
lönsam investering då den tiden kan läggas på verksamhetsutveckling istället. Mattias valde även att 
automatisera en del i Bokföraprocessen (figur 3; figur 4) med ett hemmagjort script, något som Casati och 
Shan (2000) inte rekommenderar. Mattias valde dock att göra det ändå tillsvidare, då det var en så pass liten 
aktivitet. Utöver detta script, har ETL och andra verktyg valts ut, beroende på vad som måste utföras, något 
som Paygude och Devale (2013) rekommenderar. 
 
Anna, som utifrån intervjun verkar ha en betydligt mindre arbetsbörda, spenderade 1-2 timmar i månaden på 
att bokföra tidigare. Efter automatiseringen behöver hon bara dubbelkolla att allting stämmer, vilket innebär 
mer eller mindre 100 % tidseffektivisering av bokföringsprocessen. Detta var också det enda 
förbättringsförslag som framkom för Anna. Hon tror att anledningen till att det inte framkom andra förslag 
beror just på att hon har en liten arbetsbörda, och att hon säljer digitala produkter, inte fysiska. Därmed 
behöver hon inte hantera logistik, som Adam och Mattias gjorde. Enligt Turban et al. (2007) definition av e-
handelskategorier, sysslar Anna alltså med ren e-handel, där produkten är digital, medan Adam och Mattias 
sysslar med partiell e-handel, där produkten är fysisk. Enligt insamlad empiri verkar det därför vara så att de 
enmansföretag som sysslar med ren e-handel har mindre möjligheter till outsourcing än de företag som 
sysslar med partiell e-handel. Detta är logiskt, då outsourcingen som skedde i både Adams och Mattias fall 
handlade om logistik, något som Anna inte behöver tänka på överhuvudtaget. 
 

5.4 Tidseffektivisering 
Alla de tre intervjuade kunde framgångsrikt tidseffektivisera sitt arbete. Det finns stora likheter mellan hur 
effektiviseringen har gått till, speciellt hos Adam och Mattias. Båda två har de valt att outsourca logistikdelen 
av arbetet. Båda två har valt att automatisera bokföringsprocessen så gott det går, och det har även Anna 
gjort. Huvuddelen av arbetet som återstår efter automatisering och outsourcing är både för Adam och 
Mattias att beställa produkter och hjälpa kunder genom email. För Anna är det endast det sistnämnda. 
 
I figur 14 kan utläsas att alla processer förutom Beställa produkter kunde tidseffektiviseras. Tiden som visas 
är i minuter, och har räknats ihop per månad. Inventera, Skicka till Amazon och Mottag leverans kunde 
tidseffektiviseras till 100 %. Utöver detta kunde Bokföra och Support även tidseffektiviseras, men inte till 
fullo. Det är en markant skillnad i tiden som används till manuellt arbete i nutid och framtid, vilket har 
summerats i Totalt spalten. Innan kartläggningen tog det manuella arbetet i processerna i figur 3 totalt 2053 
minuter (cirka 34 timmar och 20 minuter), att utföra per månad. Framtidskartorna visade en minskning på 
1203 minuter (strax över 20 timmar), alltså nästan 59 % minskning av tiden som läggs på arbetet. Mattias 
menar att han är väldigt nöjd med resultatet. Han menar att tiden som frias upp kommer att läggas på 
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Figur 14 - Manuellt arbete nutid och framtid per månad 
 

 
expansionsarbetet, vilket också var syftet med hela tidseffektiviseringen. Vad gäller kostnadsaspekten av att 
outsourca och automatisera menar han att han tidigare varit stressad, och att tidseffektiviseringen leder till 
minskad stress och följaktligen bättre hälsa, något som Mattias menar inte kan värderas i pengar. Minskad 
stress är något som Breton och Bossé (2002) menar är en stor fördel med automatisering, just på grund av 
att det friar upp tid. I det här fallet har både automatisering och outsourcing använts till att fria upp tid, 
vilket får ses ge samma positiva effekt som Breton och Bossé (2002) talar om. 
 
Adam hade fått ännu större positiva effekter, och menar att han har gått ifrån 15 timmar i veckan till 4 
timmar i veckan. Med andra ord 60 timmar i månaden till 16 timmar i månaden. Det är en tidseffektivisering 
på 44 timmar, eller strax över 73 %, något som han är mycket nöjd över. Den största delen av detta kom 
ifrån outsourcing, och sedan automatisering. Han har också kunnat spara några minuter genom att ta bort 
onödiga aktiviteter, något som Ljungberg och Larsson (2012) menar normalt sett är en av de större 
fördelarna med processkartläggning. I gruppen som har studerats verkar detta inte stämma. Det kan bero på 
att processkartläggning oftast används i större företag, där processerna är stora och aktörerna är flera. I 
sådana situationer kan det lätt hända att onödiga aktiviteter utförs utan att någon egentligen vet om det. Vid 
en kartläggning kommer det då upp till ytan, och kan tas bort. I enmansföretag i allmänhet finns det endast 
en aktör. Då är det naturligt att denne aktör har bättre koll på hela processen, än vad en individuell aktör har 
i en stor process med flera aktörer. Likt Mattias menar Adam att han tidigare känt stress, men efter att 
kartläggningen och tidseffektiviseringen skett kände han inte längre det. 
 
Anna har som nämnts ovan kunnat reducera sin tid med 1-2 timmar i månaden, helt med hjälp av 
automatisering. Kvar är supportprocessen som tar 2-3 timmar i månaden. Hon menar att trots att 
tidseffektiviseringen inte har sparat henne så mycket tid, var det ändå värt det, då kartläggningen bara tog 
några timmar att utföra. 
Utifrån detta kan utläsas att ju mer tid som lades ned på arbete innan kartläggningen, desto mer tid kunde 
sparas efter kartläggningen. Adam gick från 60 timmar till 16 timmar i månaden, Mattias gick från 34 timmar 
och 20 minuter till 20 timmar, och Anna gick från 3-5 timmar till 1-2 timmar i månaden. Detta är också 
logiskt, då ju mer arbete som utförs desto större chans är det att något av det kan förbättras. 
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6. Slutdiskussion 
I kapitlet behandlas slutsatser utifrån genomförd analys, samt metodkritik. 

1.1 Slutsats 
6.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur processkartläggning kan leda till tidseffektivisering av arbetet i 
enmansföretag inom e-handel. 
 
För att ta reda på detta skapades en undersökningsfråga som gick ut på att ta reda på vilka 
användningsområden och fördelar med processkartläggning som kan leda till tidseffektivisering av arbetet i 
enmansföretag inom e-handeln. Efter teorigenomgången ansåg författaren att denna undersökningsfråga 
hade blivit besvarad, och kom fram till att det var processanalys samt automatisering som är närmast kopplat 
till tidseffektivisering. En ny undersökningsfråga utformades därför, som var att ta reda på, med 
utgångspunkt i processkartläggning och processkartor, hur processanalys och automatisering kan leda till 
tidseffektivisering av arbetet i enmansföretag inom e-handeln. 
  
Analysen har visat att processkartläggningen har varit mycket värdefull för de tre undersökta 
enmansföretagen inom e-handel som velat tidseffektivisera sitt arbete. Processkartläggningen och de 
resulterande processkartorna har fungerat väl som underlag för efterföljande processanalys, tack vare 
visualiseringen som kartorna bidrar med. Utifrån processanalysen har alla tre deltagare lyckats hitta 
förbättringsförslag, och det finns en röd tråd vad gäller dessa förslag. Automatisering var något som alla tre 
fick nytta av, och var det som sparade mest tid för två av tre deltagare. Detta stämmer väl in på de teorier 
som framkommit i uppsatsen, som handlar om att det finns en stor förbättringspotential i e-handelsföretag 
med hjälp av automatisering, då allt arbete är IT-baserat. Två av tre deltagare hade också stor nytta av 
outsourcing, ett förbättringsförslag som båda hade tänkt på innan, men som aldrig blivit av då det inte varit 
tydligt nog vilka delar som borde outsourcas och vilka som borde vara kvar. Dessa två typer av 
förbättringsförslag var i princip de enda som framkom under analyserna. I större företag är det oftast 
borttagning av onödiga aktiviteter som är en av de större förbättringarna (Ljungberg & Larsson 2012), men 
så var inte fallet i den här undersökningen. Som nämnts tidigare kan detta bero på att i processer med fler 
deltagare är det svårare att veta vad alla gör, och därför kan det förekomma onödiga aktiviteter utan att 
någon vet om det. I ett enmansföretag är det naturligt att den ensamme aktören har bättre koll på vilket 
arbete som denne utför, och kan därför undvika onödiga aktiviteter. 
 
De tre deltagarna rekommenderar också andra enmansföretag inom e-handeln att processkartlägga. 
Författaren delar denna syn och menar att även om inga förbättringsförslag kan hittas så kan kartorna 
fortfarande användas till annat, såsom dokumentation (Indulska et al. 2009; Ljungberg & Larsson 2012). 
Kartläggningen leder säkerligen även till en bättre översikt över allt arbete som utförs, och baserat på 
genomförd kartläggning samt intervjuer, bör en kartläggning inte ta så lång tid att genomföra i dessa typer av 
företag. 
 
En annan slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att det inte krävs något komplicerat program för 
att kartlägga i sådana här typer av företag, där processerna generellt sett är mindre än i stora företag. Detta 
kan vara bra att tänka på för enmansföretag som funderar på att processkartlägga. 

 
För att tydliggöra svaret på syftet, så kan sägas att processkartläggningen och de resulterande 
processkartorna är grafiska representationer, eller visualiseringar av arbetet. Dessa visualiseringar leder till en 
djup förståelse för hela processen, som inte är lika enkel att uppnå på andra sätt. Tack vare den djupa 
förståelsen kan förbättringsförslag enklare hittas och vägas mot varandra, och genom dessa 
förbättringsförslag kan bland annat tidseffektivisering uppnås. Utifrån genomförd undersökning så är det 
enligt författaren ingen skillnad på hur processkartläggning kan leda till tidseffektivisering i den undersökta 
gruppen jämfört med någon annan grupp. Visualisering (processkartläggning och processkartor) leder till 
förståelse (genom processanalys) som leder till förbättringsförslag (e.g. automatisering). Detta är sant oavsett 
om det är ett stort företag eller ett enmansföretag. Skillnaden, utifrån genomförd analys, ligger i vilka 
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förbättringsförslag som är vanligast. I teorin har det framkommit att i större företag är det ofta borttagning 
av onödiga aktiviteter som är vanligast, vilket inte stämde i den här undersökningen. Istället var det 
automatisering och outsourcing som var vanligast. 

1.2 Metodkritik 

6.2 Metodkritik 
Författaren anser att svaret på syftet är generaliserbart, som förklarat ovan. Både företag inom partiell e-handel 
och ren e-handel (Turban et al. 2007) har medverkat i undersökningen. Två av respondenterna sysslar med 
partiell e-handel, och en sysslar med ren e-handel. Trots att antalet respondenter är få, anser författaren att svaret 
på syftet kan generaliseras, alltså hur processkartläggning kan leda till tidseffektivisering, då det finns en 
mycket tydlig röd tråd både i teorin och i den insamlade empirin gällande detta. 
 
Dock är hela resultatet inte generaliserbart. Det finns en tydlig röd tråd även gällande detta i den insamlade 
empirin, och resultaten stämmer även med vad teorin säger, dvs. att IT-baserade företag har stor nytta av 
automatisering, men författaren anser ändå att fler respondenter hade behövts från den undersökta gruppen 
för att med säkerhet kunna generalisera vilka typer av förbättringsförslag som mest frekvent framkommer. 
Det hade även varit intressant att intervjua någon som misslyckats med processkartläggning i den undersökta 
gruppen. Dock har det varit väldigt svårt att hitta respondenter, författaren har därför fått nöja sig med de 
tre som ingår i undersökningen. Det verkar som om processkartläggning väldigt sällan används i den 
undersökta gruppen. Utöver detta anser författaren att det hade kunnat vara bra med fler intervjuer med 
experter och personer i större företag, för att kunna jämföra bättre. Dock har de relevanta källorna som 
använts i teorin enhälligt utgått ifrån sådana större företag, så frågan är om ytterligare intervjuer hade gett 
något intressant. 

1.3 Förslag till vidare forskning 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Den utförda studien har visat ett samband mellan den undersökta gruppen och det som tidigare studier 
kommit fram till om processkartläggning i större företag. Dessvärre saknar studien kvantitet. Utöver 
fallföretaget, hittade författaren endast två enmansföretag inom e-handeln som tidigare utfört 
processkartläggning. Därför kan det vara bra om vidare forskning utför exempelvis enkätundersökningar, för 
att ta reda på hur pass utbrett processkartläggning är i enmansföretag inom e-handeln, och vad de har för 
erfarenheter av det. Författaren anser att utifrån resultatet av studien råder det ingen tvekan om att 
processkartläggning har stora fördelar även inom den undersökta gruppen, men frågan är hur många inom 
den undersökta gruppen som är medvetna och kan dra nytta av detta. 
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Bilaga 1 – Terminologi 
Term Definition 
Back office / Back-end De inre avdelningarna i företaget, som 

kunderna aldrig ser eller har kontakt med 
(Svenska datatermgruppen 2016). Exempelvis 
databaser. 

Script En datorfil som utför en uppgift när den 
exekveras, exempelvis för över data från en 
databas till en annan utan att användaren 
behöver göra något. Kan skrivas i flera olika 
programmeringsspråk (Prechelt 2000). 
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Bilaga 2 – Symbolbeskrivning 
Symbol Förklaring 

 

Aktivitet. 

 

Process / Delprocess. 

 

Objekt in (trigger) till en aktivitet / Objekt ut från en 
aktivitet. 

 

Dokument eller liknande. 
Kan vara fysiskt eller på dator. 

 

System / Verktyg. 
Kan ha rollen som aktör (t.ex. vid automatiserat arbete). 

 

En fysisk produkt. Exempelvis en mp3-spelare. 

 

Används av. 
Kopplas t.ex. från ett dokument, mall eller system till en 
aktivitet, för att visa att det används i aktiviteten. 

 
Mänsklig aktör. 

 
Intressent. 

 
OR-operator.  
”Antingen eller”, där flödet bara kan följa en väg ut ur 
symbolen. 

 

AND-operator.  
”Både och”, där flödet följer alla vägar ut ur symbolen. 

 

Förbinder flödet efter en AND-operator. 

 

 

Flöde.  
Visar hur flödet går i processen, och kopplas från aktivitet till 
aktivitet (med objekt in/ut emellan). 

 

Utför.  
Kopplas från utförande aktörer till aktivitet. 

 

Huvudansvarig.  
Kopplas från huvudansvarig aktör till aktivitet. 

 

Konsulteras.  
Kopplas från aktörer som blir konsulterade till aktivitet. Den 
utförande aktören konsulterar dessa under aktiviteten. 

 

Adresserar. 
Kan kopplas från exempelvis tidsymbolen (se Tid) till 
aktiviteten den tillhör. 

 

Tid.  
Används för att visa speciella förhållanden angående tid. En 
beskrivande text kan finnas vid symbolen som förklarar 
syftet med den. 

 


