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Sammanfattning 
Denna studie beskriver de aspekter som blir viktiga att beakta för en organisation som planerar att 
digitalisera manuella processer. Syftet är att öka förståelsen och ge rekommendationer för hur en 
organisation bör transformera sina manuella processer till digitala samt vilka faktorer som bör beaktas 
vid visualisering av en digital tjänst. Detta genererar centrala riktlinjer att beakta för en organisations 
transformation till digitala processer. Den teori som är i fokus är kopplat till verksamhetsutveckling, 
digitala tjänster och grafiskt användargränssnitt. Vidare har studien tillämpat en fallstudie på Neava 
AB med avsikt att undersöka deras fakturahanteringsprocess. Kvalitativ data har samlats in genom 
olika metoder för att förstå hur Neavas fakturahanteringsprocess är designad och hur en digital tjänst 
visuellt kan se ut för att underlätta arbetet för de anställda inom organisationen. Samt att ge riktlinjer 
för hur en organisation bör hantera en transformation från manuella processer till digitala. Data-
insamlingen har även skett genom en fältstudie där de anställda som arbetar med fakturahanteringen 
har intervjuats för att få en djupare insikt i hur processen fungerar, för att sedan visualisera processen 
via en processkartläggning. Sedan har även braindrawing använts med en fokusgrupp för att ta fram en 
prototyp hur ett gränssnitt visuellt kan se ut till den digitala tjänsten som realiserar en digitalisering av 
den manuella processen som innefattar Neavas fakturahantering. Det empiriska data som har samlats 
in har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen för att besvara syftet med studien. De 
slutsatser som tagits fram är att det blir viktigt för en organisation och dess ledning att skaffa sig ett 
processperspektiv för att sedan kunna utveckla en digital tjänst som kan underlätta och effektivisera 
deras arbetsprocesser. Det blir även viktigt att ta ledningen att förstå varför en digital transformering 
behövs och att transformeringen sker tillsammans med organisationen. 

Abstract 
The objective of this study is to describe the aspects that are important for an organization that plans to 
digitalize manual processes. The aim is to increase the understanding and to give recommendations 
how an organization should transform their manual processes to digital processes, factors to 
considered visually when developing a e-service, and finally to give guidelines to an organization 
when transforming to a digital process. The theories in focus are business development, digital 
serviceses and graphical user interface.  Neava AB has been used as a case company in order to  
investigate their invoice handling process. Qualitative data has been collected through various 
methods to understand how Neava’s invoice handling process is designed and how a e-service can 
visually look to facilitate the work of the employees within the organization and to provide guidelines 
for how an organization should handle a transformation from manual processes to digital. The data 
collection has also been done through a field study where the employees dealing with invoice 
management have been interviewed to gain a deeper insight into how the process is managed. The 
process has then been visualized through a process mapping. Then braindrawing has also been used 
with a focus group to develop a prototype of how an e-service graphical user interface should visually 
look which realizes digitalization of the manual process that includes Neava’s invoice management. 
The empirical data collected has been analyzed in conjunction with the theoretical reference 
framework to answer the purpose of the study. The conclusions drawn are that it becomes important 
for an organization and its management to acquire a process perspective to then develop a digital 
service that can facilitate and streamline their work processes. It is also important for the management 
to understand why a digital transformation is needed and the transformation takes place with the 
organization. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Tack vare utvecklingen inom informationsteknik (IT) de senaste decennierna har vikten och 
synen på digitaliseringen förändrats. Enligt Bennett et al. (2010) hävdar många att dagens 
samhälle har varit med om en ny revolution i from av information som går likna med den 
industriella revolutionen. Denna revolution grundar sig i att digitalisering har gjort det möjligt 
att lättare hitta och dela med sig av information via digitala tjänster som till exempel Google. 
Dock hävdar Bennett et al. (2010) även att det finns en annan sida som motsätter sig 
jämförelsen med industriella revolutionen med lättheten av anskaffandet av information har 
revolutionerat dagens samhälle. Detta på grund av att informationssystem har funnits med oss 
människor under en lång tid, dock inte i digital form, utan i form av böcker, emedan den 
industriella eran uppkom var det helt nytt för människan. Dock är båda parter överens om att 
digitaliseringen har haft och kommer ha en stor påverkan på människans liv (Bennett et al., 
2010). 
 
Genom denna digitala förändring har det har blivit allt lättare att ta del av information, vilket 
gör att Pearlson och Saunders (2013) hävdar att IT blir en allt mer viktig resurs för företagen 
att prioritera. Företag behöver även förstå hur de tillsammans med teknik och medarbetare 
skapar effektiva arbetsprocesser. För företag blir det allt mer viktig att följa med i 
utvecklingen av digitaliseringen för att behålla sin konkurrenskraft (Pearlson och Saunders 
2013). Detta har lett till att nya digitala tjänster har kommit ut på marknaden som möjliggör 
de anställda inte blir knuta till en specifik punkt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, 
vilket under lättar och effektiviserar företagets processer (Hofacker et al., 2007; Pearlson och 
Saunders, 2013). Genom att digitala tjänster blir allt så blir anställda mindre beroende av och 
knutna till det fysiska kontoret för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Davidsson och 
Findahl (2016) ökar antalet personer som jobbar hemifrån. År 2016 var det 32 procent som 
jobbade hemifrån någon dag under veckan jämfört med tidigare år. Denna trend ser inte ut att 
vända utan tvärtom kommer den troligen fortsätta att öka (Davidsson och Findahl, 2016). Det 
beror på att utvecklingen av mobiltelefoner och datorer har gjort det lättare för organisationer 
och dess anställda att ta del av information samt dela den utan att behöva befinna sig på en 
bestämd plats (Pearlson och Saunders, 2013). Även om allt pekar på att digitalisering blir allt 
mer viktigt för företagen, finns det fortfarande en osäkerhet att våga ta klivet in i 
digitaliseringen hos små till medelstora företag (Ghobakhloo et al., 2012). Han menar att 
osäkerheten ligger hos cheferna och deras syn IT och digitalisering, att det påverkar 
utvecklingen av digitalisering inom företaget men även hur väl företaget kommer kunna 
anpassa sig och hur det tas emot av de anställda (Ghobakhloo et al., 2012). När små till 
medelstora företag väl tar steget att digitalisera väljer de ett system som redan är väl beprövat 
av andra företag för att minimera risker med användning och implementation av systemet. 
Forskning visar även på att företag som ligger i framkant med nya och innovativa IT-
lösningar plockar andelar eller förstärker sin position på marknaden (Ghobakhloo et al., 
2012). 
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Andervin och Jansson (2016) menar att med hjälp av digitaliseringen ökar förutsättningarna 
för ett företag att skapa sig en stabil position på marknaden ökar även hoten. Det beror på att 
digitaliseringen leder till globaliseringen, vilket innebär allt fler aktörer på samma marknad, 
vilket i sin tur leder till hårdare konkurrens och snabbare förändringar.   
 

1.2 Problemområde  
Företag måste tillämpa ny teknologi för att utvecklas annars löper de risken av att bli 
föråldrade och ineffektiva och därmed förlora kunder då de inte kan leverarea det värde som 
kunden efterfrågar (Hitt et al., 2015). Ett av syftet med att implementera IT och digitalisera 
verksamheterna har varit att bättre kunna hantera arbetsprocesser, det vill säga att designa 
processer på ett sådant sätt att de underlättar och effektiviserar aktiviteterna för organisationen 
(Brocke och Rosemann, 2010).  Under de senaste 20 åren har t.ex. en allt större mängd 
pappershantering blivit utbytt mot elektroniska dokument (Ko et al., 2009).  Men att 
digitalisera verksamheten eller delar av den är varken en billig eller snabb process och 
digitalisering innebär förändringar för både organisationen och dess anställda. Vilket leder till 
att personalen måste anpassa sig till nya rutiner och eventuellt utbilda sig inom de nya IT-
lösningarna (Ghobakhloo et al., 2012).  
 
Loucopoulos et al. (2015) menar att vid en eventuell digitalisering av en arbetsprocess finns 
det flera huvudsakliga utmaningar som måste beaktas. En av utmaningar med utveckling eller 
implementation av en digital tjänst är att förstå de befintliga processerna som redan existerar 
inom företaget. Samt utmaningen är förstå hur de befintliga processerna och hur de befintliga 
IT-lösningarna som redan finns i organisationen fungerar och hänger samman och interagerar 
med varandra. För att kunna skapa förändring av en verksamhet måste en kartläggning av de 
olika delarna som ingår i processen i att skapa och upprätthålla processen som finns inom 
organisationen (Loucopoulos et al., 2015). Det är dock inte bara att göra förändringar inom 
verksamheten, Pearlson och Saunders (2013) menar att det finns många risker med att göra 
förändringar och utveckla verksamheten. De menar att förändra verkshamnhetsprocesserna 
med hjälp av digitalisering kan ge oanade konsekvenser för verksamheten och därför är det 
viktigt att ledningen är involverad i förändringen och håller sig välinformerad om vad som 
händer i processen och vilka fördelar och risker det kan ge för verksamheten (Pearlson och 
Saunders, 2013). Därför blir det viktigt för företaget att förstå vilka utmaningar en 
digitalisering av en arbetsprocess och implementering av en digital tjänst kan ha för inverkan 
på organisationen.   

1.3 Syftet 
Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för vilka utmaningar en organisation 
ställs inför vid digitalisering av manuella processer. Mer specifikt ämnar studien att ge en 
ökad förståelse kring vad organisationer bör beakta vid digitalisering av manuella 
arbetsprocesser. 
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Forskningsfrågor 
• Vilka aspekter är viktigt att beakta vid transformering från manuella processer till 

digitala? 
• Vilka faktorer är viktiga att beakta i visualiseringen av den digitala tjänsten i 

designprocessen och med ett fokus på användarvänlighet? 
• Vilka aspekter blir centrala att beakta vid en organisations transformation till digitala 

processer? 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie avgränsar sig till problematiken kring en process uppbyggnad och vilka asketer 
som går in i att skapa förståelse för hur en verksamhetsprocess bör hanteras. Ytterligare 
avgränsningar har gjort vid implementering av en digital tjänst och hur processen förändrar, 
genom att avgränsa teorier kring en organisatorisk syn på implementering.  
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2. Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen, se figur 1, redogör för vad som ligger till grund för 
digitalisering, och även vad som är centralt vid digitalisering av manuella processer. För att 
kunna ta sig an digitalisering behöver organisationen först förstå sig på hur verksamheten 
fungerar och hur processerna ska hanteras och kartläggas. Detta kommer läsaren få en mer 
ingående blick i verksamhetsutvecklingsavsnittet. För att sedan kunna dra nytta av 
digitalisering av en manuell process behövs en digital tjänst som tillhandahåller de verktyg 
som organisationen behöver för att utföra verksamhetsprocessen. Sedan behöver denna 
digitala tjänst vara designad på ett sätt att den blir användarvänlig för att den ska kunna 
användas effektivt. För att den digitala tjänsten sedan ska komma till användning för 
organisationen behövs en förståelse för hur människorna i organisationen kommer att bemötta 
förändringarna.  
 

 
Figur 1: modell som visualiserar den teoretiska referensramen. 

2.1 Verksamhetsutveckling      
Peppard och Ward (2014) menar att utveckla företag med hjälp av digitala lösningar inte 
enbart är till för att öka sin konkurrenskraft på marknaden, utan många företag implementerar 
digitala lösningar för att kunna effektivisera delar av verksamheten genom att spara in på 
kostnader och resurser. Det är även viktigt att förstå när verksamhetsutveckling benämns 
genom digitalisering för att få en konkurrensfördel kommer fördelen vara tidsbegränsad 
(Peppard och Ward, 2014). De menar att en konkurrensfördel är ett utfall av utveckling av 
verksamheten och ett utfall inte varar för evigt då nya utfall kommer ske från konkurrerande 
företag och speciellt när det kommer till digitalisering. Det beror på att den digitala 
utvecklingen hela tiden är i rullning (Peppard och Ward, 2014).  
 

Digitalisering	

Verksamhets-
utveckling

Digital	tjänst	

Implement-
ation	&	
adaption

Grafiskt	
användar-
gränssnitt
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Andervin och Jansson (2016) hävdar att företag alltid bör sträva efter att nå digital nirvana. 
Ett digitalt nirvana uppnås genom att företagen de bör sätta upp näst in till omöjliga 
digitaliseringsmål som de ska sträva efter att uppnå. Det leder till att företaget vet var de vill 
och har hela tiden ett mål att uppnå. Det leder i sin tur till att företaget hela tiden vill förbättra 
sig och göra förändringar. Eftersom den digitala världen rör sig och förändras behöver 
företagen också det. Andervin och Jansson (2016) hävdar även att det är farligt för ett företag 
att känna sig tillfreds med deras position på marknaden och att deras verksamhet är bra nog. 
Om det inträffar menar de att de kommer bli omsprungna av konkurrenter som strävar efter 
förbättringar vilket kommer i slutänden leda till att de förlorar konkurrensfördelar.  
 
För att kunna ta steget att utveckla en verksamhet måste ledningen förstå verksamheten och 
dess processer som utgör och levererar värdet till kunden, och för att kunna ha en insikt i 
dessa processer behöver ledningen ha ett processperspektiv. Processperspektiv innebär att de 
ansvariga för verksamhetsutvecklingen upprätthåller en bredare syn för att inte tappa det 
slutliga målet och för att kunna se vad som måste göras och slutföras för att kunna få ut det 
optimala värdet av de förändringar som ska genomföras. Om ett processperspektiv inte finns 
är risken stor att suboptimering sker i delar av processen (Pearlson och Saunders, 2013).  Det 
finns många definitioner på vad en process är. Pearlson och Saunders (2013) definierar den 
som sådan: 
”In business, a process is defined as an interrelated, sequential set of activities and tasks that 
turns input into outputs, and includes the following:  

• A beginning and an end  
• Inputs and outputs 
• A set of tasks (subprocesses or activities) that transform the inputs into outputs  
• A set of metrics for measuring effectiveness” (s. 139).  

 
Medans Zur Muehlen och Ho., (2005) definierar en process som sådan:  
”A process is a sequence of activities that is necessary to manipulate an object of economic 
interest to the organization, and that achieves a specific goal.” (s. 455).    
 
Beroende på processens position inom den interna värdekedjan kan en särskiljning på vad 
som är kärnprocesser och supportprocesser. Kärnprocessen är den process som skapar det 
faktiska värdet för kunden eller företaget. Supportprocessen består av att upprätthålla kärn-
processen, vilket innebär att den inte skapar ett direkt värde till kunden eller företaget (Zur 
Muehlen och Ho, 2005).  
 
Brocke och Rosemann (2010) hävdar att processer ska kunna fungera och prestera på en hög 
nivå finns det fem viktiga pelare som processerna måste vila på: 
 

• Processdesign – enligt Brocke och Rosemann (2010) är denna pelare den mest 
fundamentala för processen på grund av att den definierar vilka aktiviteter som ska 
utföras och av vem eller vad, när de ska utföras och var de ska utföras. Utan en design 
blir det bara en massa olika individuella aktiviteter som skapar kaos och oordning 
inom organisationen.    
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• Processmätning – många företag mäter enbart effektiviteten på processen och det kan 
leder till att processerna inom företaget blir suboptimerade. När processer ska mätas 
behöver de mätas från ’end-to-end’ vilket innebär de processer som finns för att skapa 
värde för kunden samt att utföra de mål som är uppstötta för företaget. Därför blir det 
viktigt för företagen att förstå värdet av processen och mäta dess värde i flera 
kategorier som till exempel: hur fort det går att utföra processen, kostnaden av 
processen samt kvalitén. Genom att mäta från olika synsätt minskas risken för 
suboptimering.    

• Processprestanda – de som jobbar inom processen måste ha en förståelse för hela 
processen och varför den är viktig för företaget och de behöver även kunna samarbeta 
med de andra inom processen.  

• Processinfrastruktur – för att en process ska fungera som den var designad behövs 
de rätta verktygen som till exempel IT och utbildning för att effektivt kunna utföra de 
aktiviteter som finns i en process.   

• Processägaren – för att en process ska vara framgångsrik och fungera över en längre 
period behövs en processägare. Processägaren övervakar processens pelare för att 
garantera att processens fungerar som den var designat, och den personens uppgift är 
att utföra arbetet i process management cykel som är illustrerad i figur 2 (Brocke och 
Rosemann, 2010).  

 
Genom att ledningen på företaget använder sig av ett processperspektiv kan de hantera 
processerna på ett sådant sätt att det skapar värde för både kunderna och intressenterna genom 
att hantera flödet genom processerna som de själva aktiviteterna som bygger upp processerna 
(Pearlson och Saunders, 2013). För att kunna göra det börjar hanteringen med att:  
 

• Identifiera kunden eller den som tar emot outputen av processen. 
• Identifiera kunders eller den som tar emot outputens krav, det vill säga vad behövs för 

att implementera processen så att den skapar värde och blir värdefull.  
• Förstå och kunna förklara vad värdet är med varje process, det vill säga hur skapar 

processerna värde för det övergripande målet för organisationen? 
• Sist men inte minst, att dela med sig av perspektivet till resten av intressenterna inom 

organisationen på ett sådant sätt att hela organisationen får ett processtänk och förstår 
av det är viktigt att fokusera på processerna. 

  
2.2.1 Processhantering 
I och med globaliseringen har pressen på företagen att bli allt mer effektiva ökat, och de 
faktorer som har blivit viktiga för företagen menar Ko et al. (2009) att få effektiva är bland 
annat:  

• Snabbt informationsflöde. 
• Snabb beslutsfattning. 
• Snabbt kunna anpassa sig till förändringar som sker på marknaden.  

 
Dessa är utmaningar behöver företagen anpassa sig till, både stora som små. På grund av det 
har de flesta företag i allt större utsträckning implementerat IT för att hantera sina 
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affärsprocesser och för att organisera de anställda till en mer agil arbetsplats (Ko et al., 2009). 
Under slutet av 1900-talet började flera olika metoder för processhantering växa fram, så som: 
Workflow Management (WFM), Business Process Reengineering (BPR) och Business 
process management (BPM) (Ko et al., 2009). BPM har växt fram under de senaste två 
decennierna och har blivit en vedertagen standard bland företag i så väl den privatiserade som 
den publika sektorn. (Aalst et al., 2003) definierar BPM som sådant: ”supporting business 
processes using methods, techniques and software to design, enact, control and analyze 
operational processes involving humans, organizations, applications, documents and other 
sources of information” (s. 4).  
 
För att företaget ska kunna prestera och leverera de produkter eller tjänster med den kvalitet 
och kundnöjdhet som de strävar efter behöver de hantera sina processer genom kontroll och 
övervakning (Brocke och Rosemann, 2010). Ett sätt att kontrollera om företagets processer 
presterar vad som förväntas av dem utifrån företagets mål och förväntningar. Om någonting i 
förtaget inte presterar som förväntat menar Brocke och Rosemann (2010) att det beror 
aningen på att designen av processen inte är designad på rätt sätt eller utförandet av processen 
inte fungerar som tänkt. Att ta reda på vilken av dessa två alternativ det är görs genom att 
undersöka processen. Visar det sig att det finns svårigheter att utföra delar av processen tyder 
det på att processen är dåligt designad och därav behöver den designas om. Om det inte är 
fallet tyder det på att det brister i utförandet av processen (Brocke och Rosemann 2010). De 
menar dock att veta var roten av problemet finns om utförandet är den felande länken kan 
vara utmanade. Det beror på att det finns flera olika orsaker till ett sådant problem och de kan 
vara: att personalen inte har fått fullgod träning, resurserna inte räcker till, trasig eller defekta 
redskap för att hjälpa till vid utförandet av processen. Dock menar Brocke och Rosemann 
(2010) att när orsaken till problemet väl är identifierad är det lätt att rätta till den. Det 
påstående är motsatt när det kommer till designfel, där är problemet lätt att identifiera men 
svårt att rätta till. När problemet är identifierat och åtgärdat börjar cykeln om igen (se figur 
2).  
 
Även att denna cykel är lätt att förstå och tillämpa menar Brocke och Rosemann (2010) att 
den har revolutionerat sätter hur företag hanteras och ser på effektivitet. Det visar att vägen 
till framgång inte är genom ’trial and error’ eller genom att piska sina anställda till att prestera 
mer, utan det visar att genom en medveten hantering av företagets processer från ’end to end’ 
(från när värdet skapas åt kunden till dess den slutar). Även att BPM kundcentrerat 
förhållningssätt för ett hantera sin organisation menar Brocke och Rosemann (2010) att 
kunderna varken bryr sig eller vet om vilka problem ett företag har för att leverera värde till 
dem. Utan det enda kunden bryr sig om är resultat, och resultat är outputs från en 
affärsprocess som i sin tur består av en rad olika aktiviteter som arbetar tillsammans. Genom 
att ha insyn och förståelse för de processer som finns inom sitt företag hjälper till att skapa det 
resultat som kunderna vill ha från företaget. Även genom processmanagement kan ett företag 
se när en process inte längre uppfyller sin funktion länge och då blir det lättare att agera och 
antingen ta bort processen för att den inte längre behövs eller byta ut den mot en ny (Brocke 
och Rosemann, 2010). 
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Figur 2: Processdesigncykel, (Brocke och Rosemann s. 5, 2010). 
 
 
2.2.2 Processkartläggning 
Ett arbetsflöde består av flera sammansatta aktiviteter och uppgifter som utförs av människan 
och maskiner (till exempel datorer), allt det tillsammans är det som skapar en arbetsprocess 
(Pearlson och Saunders, 2013).  För att kunna göra förändringar inom organisationen behöver 
ledningen förstå sig på hur arbetsflödet hänger ihop och skapar affärsprocessen. Chinosi och 
Trombetta (2012) menar att ett enkelt sätt att få alla intressenter införstådda med hur 
arbetsflödet ser ut inom organisationen och hur den borde se ut är att kapa processkartor. 
Dessa processkartor kan modelleras digitalt eller med papper och penna, även att det finns 
flera modelleringsspråk har de flesta en gemensam nämnare och det är att processkartorna 
består av enkla symboler som är sammanlänkade med varandra. Dessa kartor låter ledningen 
få svar på flera olika frågor som till exempel, hur fungerar eller kommer processen fungera? 
Vem gör vad? Vad kommer informationssystemet att göra? Vilka beslut kommer tas, och av 
vem? När det är kombinerat med Business Process Management kan processerna bli 
hanterade, modifierade och övervakade (Pearlson och Saunders, 2013).   
	
Business Process Modeling Notation (BPMN) är ett standardiserat språk som tillhandahåller 
en visuell kartläggning av en specifik process eller delar av den (Chinosi och Trombetta, 
2012). Målet med BPMN är att skapa en karta som är lättbegriplig över hela eller delar av 
processen. Det för att alla som är inblandade i projektet vilket varierar från affärsanalytikerna 
som bestämmer vilka förändringar som behövs göras, till IT-utvecklare som ska implementera 
dessa förändringar, till de anställda som i slutänden använder och underhåller dessa processer 
lättare ska få en bild över hur allt hänger ihop i processen, vilka aktörer och aktiviteter som 
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finns i processen (Chinosi och Trombetta, 2012). BPMN har fyra kategorier grafiska element 
för att skapa dessa kartor och de är:  
 

• Flow objects – representerar alla aktiviteter som händer inom affärsprocessen som 
fastställer dess betande, och de består av händelser, aktiviteter och ’gateways’.  

• Connection objects – dessa är tre olika pilar som ansluter olika objekt till varandra, 
dessa pilar är olika utformningar och olika uppdrag. 

• Swimlanes – ger möjlighet att gruppera de olika huvudområdena inom processen som, 
kund, butik, försäljare.   

• Artifacts – är till för att ge ytterligare information om en process som inte påverkar 
flödet. Dessa artifacts är: data, grupper, noteringar och objekt.  

 
Med BPMN kan modellera flera olika typer affärsprocesser som: interna eller externa 
affärsprocesser, abstrakta eller offentliga affärsprocesser, globala arbetsprocesser eller 
samarbetsprocesser. Affärsprocesser i den privata sektorn fokuserar nästan alltid på interna 
processer som är relaterade till organisationen. Med abstrakta affärsprocesser menas den 
interaktion som sker mellan den privata affärsprocessen och andra processer eller deltagare, 
en deltagare är den resurs som utför en uppgift/aktivitet inom processen. En abstrakt process 
visas bara om aktiviteten involverar två eller flera deltagare (Chinosi och Trombetta, 2012). 
Samarbetsprocesser menas med de aktiviteter som beskrivs det samarbete som pågår mellan 
två eller fler affärsprocesser det kan vara bland annat hur informationen flödar mellan dessa 
affärsprocesser (Chinosi och Trombetta, 2012).  
 
Service Blueprint är en teknik för att enkelt kunna identifiera flaskhalsar i en tjänsteprocess 
inom företaget. Att använda sig en Service Blueprint har flera fördelar, som att kunna 
identifiera svaga punkter i en tjänsteprocess och även kunna identifiera dem innan de hinner 
skapa problem för företaget (Bitner et al., 2008). Service Blueprint var utvecklad för att bland 
annat kunna särskilja på ’onstage’ och ’backstage’ aktiviteter som kunden hade kontakt med 
under tjänsteprocessen. Förutom det ger Service Blueprint en bra överblick blick över hur 
tjänsteprocessen fungerar, vilket hjälper de anställda att förstå hur deras arbete påverkar 
slutresultatet som kunden kommer uppleva. Det gör Service Blueprint till en bra teknik att 
använda för företagen (Bitner et al., 2008). Bitner et al. (2008) men att det finns flera likheter 
mellan Service Blueprint och andra processkartläggnings metoder som BPMN och UML 
(Unified Modeling Language), likheterna är bland annat att dessa metoder använder sig av en 
visuell kartläggningsmodell som använder symboler för att representerar aktörer och de olika 
aktiviteterna.  Dessa modeller kan även användas som en överblickande bild över flera 
processer, eller definiera support processer samt sub-processer. Dock är inte Service Blueprint 
lika komplext och formellt som de andra modelleringsmodellerna, utan Service Blueprint är 
relativt enkelt och även enkelt för alla intressenter att läsa vid en kartläggning inom företaget 
(Bitner et al., 2008).  
  
Vid en processkartläggning med Service Blueprint ska dessa delar definieras: 
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• Fysiska bevis -  De fysiska eller visuella som möter kundens öga när de kommer 
ikontakt med tjänsten. 

• Kundens agerande – Vilka steg genomgår kunden vid tjänsteprocessen. 
• ’Onstage’ bemötande –  Vem Kommer kunden i kontakt med. De fysiska möten 

kunden har med en eller flera tjänstemän inom företaget som tillhandahåller tjänsten. 
• ’Backstage’ bemötande – Väldigt lik ’onstage’, men istället för fysiska möten är det 

de möten kunden har med tjänstemannen som händer ’backstage’ det vill sägas 
telefonsamtal eller e-mail.   

• Stödprocesser – Är de aktiviteter som de anställda behöver utföra inom företaget för 
att kunna tillhandahålla tjänsten. Dessa aktiviteter behöver inte utföras av de anställda 
som är i direkt kontakt med kunder. 

2.2 Digital tjänst   
För att kunna ta klivet in i digitaliseringen behövs en digital tjänst som uppfyller de krav en 
organisation eller privatpersoner har för att kunna utföra processen. En digital tjänst är det 
digitala verktyget som realiserar utförandet av processen eller delar av dess aktiviteter för att 
kunna nå det önskade resultatet (Hofacker et al., 2007). För att kunna förstå vad en digital 
tjänst är behövs begreppet tjänst först redas ut. Lusch och Vargo (2014) menar att en tjänst är 
något som inte går att fysiskt beröra eller att lagra utan tjänsten konsumeras samtidigt den 
skapas. Vilket skiljer sig från en produkt som går att fysiskt beröra och kan återanvändas vid 
behov. Javalgi et al. (2004) definierar en digital tjänst: ”those services that can be delivered 
electronically” (s.561).  
 
Fördelen med att digitalisera en process menar Hofacker et al. (2007) är att risken för 
mänskligt fel minskar då aktiviteten utförs elektroniskt istället för av en människa som kan 
distraheras under aktiviteten och där med glömma bort att genomföra den fullt ut. Genom att 
använda sig av en digital tjänst som hjälper till att utföra processen ökar flexibiliteten då 
användaren av den digitala tjänsten inte behöver vara knuten till en viss punkt.   
 
För att en digital tjänst ska komma till användning bör den uppfylla vissa kvalitativa krav 
(Santos, 2013). Santos (2013) menar även att för en användare ska vilja använda den digitala 
tjänsten bör användandet av tjänsten leda till en relevant output. Det vill säga att tjänsten 
levererar det som efterfrågas av användaren och att det görs på ett enkelt sätt. Att användaren 
får det som de efterfrågar är inte det enda som avgör om en digital tjänst är kommer användas. 
Utan hur det visuella presenteras, det vill säga hur användargränssnittet är utformat och 
strukturerat på ett sådant sätt att användaren lätt kan ta åt sig det som den digitala tjänsten 
ämnar ge användaren.  

2.3 Grafiskt användargränssnitt 
Ett grafiskt användargränssnitt är det som visuellt visas på en display i form av till exempel 
dator- eller mobilskärm och möjliggör interaktion med en digital tjänst (Hinman, 2012). 
Användargränssnittet till framförallt datorer har innefattat stora förändringar de senaste 
decennierna där det har gått från command line interfaces (CLI) till graphical user interface 
(GUI) (Hinman, 2012). 
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Ett command line interfaces är ett textbaserat interface som går ut på att användaren skriver in 
ett kommando till interfacet och interfacet svarar i sin tur med text. Nackdelen med det 
användargärssnittet är att användaren måste veta vad den vill göra och komma ihåg vad för 
kommando som måste föras in för att få ut de resultat användaren vill ha. Det gör det svårt för 
användaren att interagera med användargränssnittet (Hinman, 2012). Ett svar på dessa 
nackdelar som CLI hade kom med Graphical User Interface där användargränssnittet 
visualiserar informationen via grafiska objekt. GUI är byggt runt igenkännande, det vill säga 
att de funktioner som finns i användargränssnittet är visuellt sydliga vi de grafiska objekten 
som syns på skärmen. Istället för att komma ihåg de olika kommandon för att utföra den 
tänkta uppgiften kan nu användaren utforska de funktioner som finns. Det innebär att det 
användaren ser på skärmen är vad den får, vilket innebär användares alla val finns synliga via 
ikoner på skärmen (Hinman, 2012). 
 
2.3.1 Riktlinjer vid skapandet av ett grafiskt användargränssnitt 
Ett användargränssnitt är utformat för att en människa lätt ska kunna interagera med en 
maskin. Human-Computer Interaction (HCI) är ett vetenskapligt forskningsämne som har 
utvecklats mycket de senaste tio till femton åren (Fisher, 2001). Från början låg fokus vid 
designkriterier vid Gaphical User Interface (GUI) och vilka möjligheter som fanns med det 
samt hur ikoner och menyer borde vara utformade. Detta ämne utvecklades sedan till att 
förstå hur människan uppfattade interaktionen med datorn. Genom det blev fokus hur 
människan använder datorn i olika kontexter.  
 
Tanken med denna utveckling av ämnet menar Fisher (2001) blev att göra interaktionen med 
datorer mer användarvänliga. Han menar att det har blivit en ’trade off’ genom att göra ett 
GUI mer användarvänligt genom att gränssnittet tappar uttryckspotential. Ett bra exempel på 
detta, menar Fisher (2001), är bankernas uttagsautomater där de använder den s.k.’walk-up-
and-use’ principen i gränssnitten. Detta innebär att gränssnitten bör designas för 
förstagångsanvändare som ska kunna använda den digitala tjänsten utan tidigare erfarenheter. 
För gränssnitt som ska tillämpas i den professionella miljön som är mer komplex används 
’high-functionality applications’. Dessa användargränssnitt är svårare för en första gångs 
användare för att kunna ackommodera de mer komplexa situationerna, med tiden kommer 
dock användarna ha stor användning av de mer komplex systemet (Fisher, 2001). 
 
2.3.2 Färgernas betydelse i ett användargränssnitt 
Val av färger har i gränssnittet stor betydelse för hur väl det kommer tas emot av användaren.  
McKay (2013) menar att färger är till för att kommunicera status dra användarens 
uppmärksamhet vill de viktiga delarna av gränssnittet. Johnson (2014) har etablerat fem 
riktlinjer för hur färger bör användas: 

• Urskilj färger utifrån mättnad, ljusstyrka och nyans samt undvik subtila skillnader i 
färgerna och se till att kontrasten mellan färgerna är hög. Ett enkelt sätt att särskilja 
färgerna är genom att titta på dem genom en gråskala, kan färgerna inte skiljas åt i 
gråskalan är de för lika varandra.  
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• Använd distinkta färger. Människan har lättare att urskilja starka färger, som blå, 
svart, vit, röd och grön än andra färger. Edwards (2006) menar att färger talar sitt eget 
språk: färgen röd står för fara, passion och aggression och är den mest upplivande 
färgen. Den vita färgen symboliserar oskuldsfullhet och renlighet medans svart 
symboliserar död, sorg och ondska. Grönt symboliserar positivitet, hopp och glädje. 
Blått symboliserar auktoritet och makt (Edwards, 2006). 

• Undvik färgkombinationer som blir svårt för färgblinda att urskilja. Därför bör mörka 
färgkombinationer undvika som mörkblå, mörkröd och lila tillsammans. Kombinera 
någon av dessa färger med en ljus färg som till exempel grön eller gul   

• Förlita sig inte enbart på att färgerna ska sköta all kommunikation, använd även 
symboler eller text för kommunikation, det blir extraviktigt för färgblinda. 

• Undvik att lägga starka färger på varandra som till exempel gult på blått eller grönt på 
rött, det skapar en skimrande upplevelse och skapar irritation för ögat och därför bär 
det undvikas (Johnson, 2014).    

  
2.3.3 Presentation av de visuella i grafiskt användargränssnitt  
När ett användargränssnitt designas är det viktigt att tänka efter var funktionerna placeras ut 
och vilken information som ska visas (Johnson, 2014; McKay, 2013). Användare brukar 
oftast skanna av en sida genom att börja upp i det vänstra hörnet och i en båge ner till det 
högra hörnet. Det gör att en skärm delas in i fyra rutor, vilket leder till att den primära 
informationen bör läggas i det uppe vänstra hörnet och eftersom vi i den västerländska 
kulturen läser från vänster till höger, uppifrån och ner blir det uppe i det vänstra hörnet en bra 
fortsättning på viktig information. I det nedre högra hörnet bör viktiga funktioner eller 
information undvikas att placeras. Funktioner som tar användaren till en ny sida bör ligga 
nere där eftersom att det blir naturligt för användaren att vända blad när användaren har tagit 
del av allt på sidan (McKay, 2013). På grund av att vi läser uppifrån och neråt bör därför den 
viktigaste informationen befinna sig högst upp på skärmen och sedan gradvis gå neråt längst 
ner bör det minst viktiga stå samt avancerade funktioner (McKay, 2013).     
 
Johnson (2014) menar att det är viktigt att använda sig av hela skärmen när ett gränssnitt ska 
designas och inte trycka ihop all information till en liten del av skärmen. Även avståndet 
mellan olika föremål har stor betydelse för hur gränssnittet uppfattas. Ska vissa föremål 
visuellt hänga ihop med varandra bör mindre avstånd mellan dessa delar användas för att 
gruppera ihop dem medan ett störa avstånd mellan föremålen bör användas om dessa delar 
inte hänger ihop, det kallas för närhetsprincipen (Johnson, 2014). 
 
McKay (2013) menar att tiden har en stor betydelse. Med det menar han att det är viktigt att 
användaren får den information som ska ges till honom vid rätt tillfälle och vid rätt kontext. 
Annars kan det lätt leda till förvirring och att användaren tapparboret sig i sitt arbetsflöde.  
 
Det är även viktigt att allt som ska förmedlas till användaren är enkelt och tydligt, därför 
hävdar McKay (2013) förmedlingen bör ske med flera olika utryck. Med det menar han att 
vid skapandet av ikoner för olika funktioner i användargränssnittet bör även ha en förklarande 
text. En ikon bör vara utformad på ett sådant sätt att det inte går att misstolka vad den 
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symboliserar. Därför bör ett förklarade ord finnas med, t.ex., en sparfunktion bör vara 
utformad med både en mapp-ikon och ordet ’spara’. Det gör det lättare för en förstaanvändare 
att orientera sig i gränssnittet och risken minskar för att användaren misstolkar ikonen, dock 
bör ikoner undvikas om de inte klarar av att förmedla det tänkta budskapet på ett uppenbart 
sätt (McKay, 2013).  

2.4 Implementation och Adaption 
Det finns flera faktorer som påverkar om implementeringen av förändringar inom ett företag 
kommer tas emot och hur det kommer adapteras av organisationen. Ghobakhloo et al. (2012) 
menar att när ett kommer till implementering inom IT/IS har ledningens attityd till dessa 
områden stor påverkan.  
 
Ett sätt att hantera förändringar i organisationen är att planera för dem, vilket innebär att 
medvetet agera för att inbringa förändringar och där med gå mot nya tekniska lösningar (Hitt 
et al., 2015). Dock menar Hitt et al. att det inte enbart handlar om att genomföra en förändring 
utan ledningen måste vara medveten om att förändring medför hinder längs vägen samt att det 
kan uppstå ett motstånd från de som påverkas av förändringarna.   
 
Hitt et al. (2015) menar att förändringar inom en organisation oftast sker via en tre-stegs 
process: ”Unfreezing” – har tre aktiviteter som måste utföras för att lyckas med första delen 
av processen vilket är att sätta bollen i rullning. Först måste ledningen själva övertygas att den 
nuvarande processen eller tekniken är förlegad och där med en förändring är nödvändig. För 
det blir sedan deras uppgift att få med resten av organisationen att vilka gå en ny väg. Det 
menar även Ghobakhloo et al. (2012) är viktigt för att förändringen ska adapteras och 
tillämpas av organisationen. Sist men inte minst är det viktigt för ledningen att göra det klart 
för de anställda att stöd i form av utbildning för att minska stress och ovisshet vilket är en 
bidragande faktor till att förändringar inte tillämpas eller utförs på rätt sätt.   
 
”Transforming” – även detta steg har tre aktiviteter som måste genomföras: (1) ge den 
information som behövs för att genomföra förändringen. För att de som berörs av 
förändringarna som är tänkta att genomföras bör ledningen gå ut med den information som 
ligger bakom de tänka förändringarna. Det blir viktigt då bristfällig information ges är det lätt 
att de som berörs inte tror på förändringen och där med inte vara medgörliga vid denna 
period. Ta hjälp av utomstående experter eller genomföra pilottester är två sätt att minska 
risken för motsättningar från de berörda. (2) förstå att hinder kommer uppstå under arbetets 
gång och vara beredda på att handskas med dessa under förändringsperioden. Här behöver 
ledningen vara beredd på att ekonomiska påfrestningar kan upp stå och att visa delar kan bli 
dyrare än förväntat, till exempel kan personalen behöva mer träning och utbildning än vad 
som uppskattades från början. (3) implementera förändringen. Det innebär att ledningen 
själva bör vara delaktiga i förändringen, det vill säga att deras beteende bör förändras. De 
måste aktivt jobba med att förändringen och se till att de resurser som behövs tillhandahålls 
av organisationen. De bör även lyssna lyhörda för att kunna underlätta adaptionsfasen för de 
anställa.  
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”Refreezing” – är den fasen i förändringsprocessen som innefattar adaption för 
organisationen och innebär att omgivningen acklimatiserats till den nya vägen som 
organisationen har tagit. Det är tre aktiviteter som beaktas i detta steg: först behövs ett 
utvärderingssystem för att kunna utvärdera förändringarna genom att följa hur de förväntade 
förändringarna har påverkat organisationen. Samt upprätta stöd i form av utbildning för att 
organisationen ska tillhandahålla kunskap och erfarenhet som behövs för de nya 
implementationerna. Hitt et al. (2015) menar även att upprätta ett belöningssystem för att 
belöna de anställda som adapterar sig till förändringarna. Sedan behövs nya riktlinjer för 
nyanställning som är anpassade för de nya förändringarna. Det ska leda till att rätt kompetens 
blir rekryterade för att säkerställa förändringarna (Hitt et al., 2015).  
 
Det finns fler än ett sätt att utföra denna tre-stegs process. Två sätt är att använda en ’top-
down’ stil eller att nyttja användarmedverkan. Vad som väljs beror till största del på 
ledningen för det är de som ska leda förändringen. Hitt et al. (2015) menar att båda dessa 
angreppsätt har sina fördelar och nackdelar. Att använda sig av en ’top-down’ stilen är till 
fördel när en förändring brådskande. Nackdelen kan bli att förändringen inte blev lika effektiv 
som förväntades då de som blev på verkade av förändringen inte fick vara med och påverka 
den och därför blev den inte anpassad efter deras behov. Genom att involvera användarna i 
förändringen minimeras risken att det ska uppstå. Nackdelen blir då istället att förändringen 
kommer ta längre tid och kan även bli mer kostsam (Hitt et al., 2015). 
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3. Metod 
3.1 Forskningsansats och tillvägagångsätt  
Studien fokuserar på digitalisering inom en organisation och vilka utmaningar det kan 
innebära. Vidare fokuserar studien på hur en organisation bör ta sig an digitalisering samt att 
ge rekommendationer hur en digital transformering bör hanteras. Denna explorativa studie har 
en deduktiv ansats med en utgångspunkt i de teorier som berör digitalisering inom en 
organisation verksamhet som exempel verksamhetsutveckling, digitala tjänster och 
användargränssnitt. Dessa teoriområden är valda utifrån att de är centrala vid utveckling av 
manuella processer till digitala.   
 
För att förstå hur Neavas process är uppbyggd användes en kvalitativ ansats med en 
fallstudiestrategi för att det ger en fördjupad och mer nyanserad bild av vilka faktorer som 
påverkar en situation inom en organisation (Bryman och Bell 2011; Saunders et al., 2012). 
För att få förståelse för hur fakturahanteringsprocessen praktiskt ter sig och för att kunna testa 
den mot den teoretiska referensramen användes flera kvalitativa datainsamlingsmetoder. 
Kartläggningen av processen gjordes genom semistrukturerade intervjuer, för att sedan föra 
överföra den insamlade data från intervjuerna över till processdiagram. De valda metoderna 
för visualiseringen av processen användes Service Blueprint samt Business Process Modeling 
Notation. För att testa den insamlade data mot den teoretiska referensramen användes 
metoden braindrawing i en fokusgrupp för att kunna ta fram en prototyp på hur ett 
användargränssnitt borde se ut vid implementering av en digital tjänst för att effektivisera 
fakturahanteringsprocessen. Användartester utfördes sedan på de parter inom fallstudie-
företaget som skulle bli påverkade av en digitalisering inom deras organisation. Samt hur 
användarvänligt systemet var, metoden som användes för det var System Usability Scale 
(SUS).  
 
 
 
Dessa datainsamlingsmetoder utfördes under flera veckor och vid olika tidpunkter då varje 
metod behövdes analyseras och sammanställas innan nästa metod del kunde utföras. Data som 
har samlats in har analyserats utifrån den teoretiska referensramen för att kunna se var i 
förändringsarbetet utmaningar uppstår och utifrån det har strategier strukturerats upp som 
organisationer behöver beakta digitalisering.  
 
 

 
Figur 3: forskningens väg till kärnan (datainsamlingen).  
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Figur 3 illustrerar studiens design för att komma fram till resultatet av min studie. Varje ruta 
representerar de olika steg som har tagits i denna studie för att validera data som har samlats 
in för att sedan kunna besvara syftet med studien.   

3.2 Litteraturöversikt 
För att skapa en teoretisk grund samt att skapa en förståelse kring verksamhetsutveckling och 
digitalisering har jag studerat vetenskaplig litteratur i from av peer reviewed artiklar och 
böcker som har tagit del av under min utbildning. I sökandet efter litteratur har jag använt mig 
av följande databaser och sökverktyg: Scopus, Libris och Google scholar. För att identifiera 
de vetenskapliga artiklar jag har använt mig av i denna studie har använt sökord som: 
Business Process Management, Business development, Business Process design, service 
blueprint, Bussiness Process Modeling Notation, Information systems, Information System 
management och User centered design. Dessa sökord har jag använt i kombination med 
varandra för att minska sökresultatet av artiklar de som är intressanta i denna studie. Jag har 
även undersökt på vilka som har citerat artikeln jag har funnit intressant för att kunna få en 
källa som ligger närmare i tiden. När jag har fått fram artiklar utifrån sökorden har jag läst 
artiklarnas abstract för att få en förståelse för vad artikeln kärnområden. Om artikeln 
fokuserade på aspekter inom digitalisering så läste jag artikelns resultat först för att skapa en 
förståelse vad forskaren kom fram till. Var det återigen intressant läste jag hela artikeln. Jag 
använde liknande angreppsätt när det kom till kurslitteratur. Där sökte jag efter böcker som 
behandlade de ämnen som ingår i min referensram och hittade jag böcker som passade in 
kollade jag vilka kapitel i boken som var intressanta att läsa vidare om.  

3.3 Fallstudie 
Jag har valt att samla in data genom en fallstudie då studien ämnar förstå vilka utmaningar en 
organisation står inför vid digitalisering. Då en fallstudie skildrar verkligheten bättre samt 
skapar möjligheter till en djupare förståelse om de enskilda processerna (Ejvegård, 2009). Jag 
har bedrivit en fältstudie hos företaget Neava och där datainsamlingen bestått kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer, observationer, braindrawing i fokusgrupp och användartester.   
 
Valet av Neava som fallstudieföretag var för att de själva hade uppmärksammat att deras 
hantering av inkommande fakturor från leverantörer hade förbättringspotential och en önskan 
om att fortsätta digitalisera och effektivisera delar av den. Genom att undersöka hur Neavas 
faktureringsprocess var strukturerad kunde jag identifiera var i processen det fanns 
möjligheter för förbättring. Detta för att kunna ge rekommendationer hur en digitalisering för 
processen skulle kunna se ut och vilka aspekter kring det de bör beakta vid transformering 
från den manuella processen till den digitala. Fallstudiens syfte var att även förstå deras 
arbetsprocess och rutiner kring fakturahanteringen. Detta för att sedan kunna ge 
rekommendationer hur en digitalisering av fakturahanteringen skulle kunna ske och även vad 
de behöver ha i åtanke vid en sådan process.  
 
För att kunna ta fram rekommendationerna kring hur en organisation bör går till väga vid en 
digitalisering och därmed förändrar av delar i processen har jag använt mig av flera 
datasamlingsmetoder. Intervjuer och observationer var det första steget i min datainsamling 
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för att skaffa mig underlag för en processkartläggning. En analys av processkartläggningen 
visade var i processen en digitalisering var mest lämpad för att sedan utveckla ett grafiskt 
användargränssnitt som innefattade de funktioner som behövdes för att förändra den 
processen som redan fanns. Det gjordes genom User Centered Design (UCD) vilket innebar 
att de som skulle bli direkt påverkade av förändringarna fick vara med och påverka dem och 
det skedde via inkludering i designprocessen.   
 
Det valda företaget Neava AB är ett IT-konsultbolag som har kontor i Luleå, Stockholm och 
Gdansk och de är inriktade på systemutveckling. Neava har lång erfarenhet inom 
telekombranschen och har mer gått över till mjukvaruutveckling till både myndigheter och 
privata företag.  
 
Neava valdes som fallstudieföretag då de hade identifierat en utmaning med sin 
fakturahantering, mer specifikt hanteringen av inkommande fakturor från leverantörer. Neava 
utryckte en problematik när det kom till att få processenen rulla på smärtfritt. Då deras 
fakturahanteringsprocess är manuell i många skeden under processen fanns det risk för 
mänskligt fel och där med kunde processen bli lidande om någon av de anställda glömde bort 
fakturan som i dagensläge färdas mellan kontor i pappersform. För att kunna betala fakturan 
måste den genomgå flera aktiviteter av olika aktörer, och då det sker manuellt ökar risken för 
fel och därför fanns det en önskan från Neava att kunna digitalisera dessa manuella delar i 
processen.   

3.5 Datainsamlingsmetoder 
De olika datainsamlingsmetoderna i studien användes utifrån olika syften. Intervjuer, process-
kartläggning, braindrawing och användartester. Intervjuer genomfördes för att skaffa 
förståelse över hur Neava arbetar med deras fakturahanteringsprocess och identifiera vilka 
steg som ingick processen samt få en bild över vad som funkade bra med processen och vad 
som kunde förbättras. Processkartläggningen gjordes för att få en visuell bild över Neavas 
faktureringsprocess för att lättare identifiera hur en förändring skulle kunna se ut. 
Braindrawingmötet utfördes tillsammans med en fokusgrupp för att kunna ta fram en prototyp 
på hur den digitala tjänsten som skulle digitalisera delar av fakturahanteringsprocessen för 
Neava skulle kunna se ut. Användartester utfördes för att identifiera de viktiga faktorerna som 
bör beaktas vid visualisering av en digital tjänst samt validera den nya designen av processen 
och för att kunna skapa en förståelse för vilka aspekter är viktiga att beakta vid transformering 
från manuella processer till digitala.  
 
Genom använda flera datainsamlingsmetoder ökas även validiteten på studien då data som 
samlats in kommer från flera källor och är insamlade från olika perspektiv och med olika 
syften. Figur 4 är en visualisering över vilka teoriområden som täcks in av de valda 
datainsamlingsmetoderna. Första raden visar vilka metoder som användes ute på 
fallstudieföretaget Neava och rad två är de använda datainsamlingsmetoderna. Rad tre är de 
element som ingick i utförandet av datainsamlingen och de nedre raderna är de olika 
teoriområdena som täcktes in i de olika datainsamlingsmetoderna.  
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Figur 4: Den visuella kartan över studiens datainsamlingsmetoder.  
 
3.5.1 Fältstudie med User centered design som angreppsätt 
Under datainsamlingen har jag använt mig av User Centered Design (UCD)det är en metod 
för att involvera de personer som kommer att påverkas av en eventuell förändring hos Neava, 
eftersom Kristensson et al. (2014) menar att kunden eller i det fall användaren har mycket 
information och erfarenhet. Det betyder att de vet vad som fungerar samt att de vet vad som 
behövs av ett nytt informationssystem, och genom att involvera användaren kommer de känna 
ett ägandeskap till det nya informationssystemet och arbetssättet vilket kan leder till en 
smidigare transaktion (Kristensson et al. 2014). Jag har valet att använda UCD eftersom det är 
viktigt att involvera användarna. Dessutom har jag använt mig av de steg Abras et al. (2014) 
rekommenderar för att användarna även ska vara delaktiga i designprocessen (se figur 5). 
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Figur 5: Användarmedverkan i en designprocess (Abras et al., s. 5, 2014). 
	
Vid flertalet formella och informella möten med min handledare på Neava samt de andra 
anställda som är involverade vid faktureringsprocessen, hade jag redan fått en bakgrund till 
problemet samt vad användarna ansåg behövde förändras. Det ledde till att jag aldrig gjorde 
formella background interviews and questionnaires utan jag började med semistrukturerade 
intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna utfördes på de anställda på Neava som är direkt 
involverade i fakturahanteringen. Deras roller inom fakturahanteringen var ekonomiansvarig, 
inköpare och attesterare. Dessa tre personer som blev identifierade bokade jag in individuella 
intervjuer med. Syftet med intervjuerna var att få en insikt i hur Neava arbetar med deras 
fakturahantering och hur processen var designad och vad respondenterna ansåg var bra och 
dåligt med processen. Semistrukturerade intervjuer ger dessutom möjligheten att ställa 
ytterligare frågor om respondentens svar blir otydligt eller om det är intressant att få ut mer 
data från svaret (Bryman och Bell, 2013). Jag valde även att intervjua varje respondent var för 
sig då intervjuer i grupp kan leda till en av respondenterna kan ta befälet och svara på 
majoriteten av frågorna och det kan även leda till att andra respondenter håller inne med sina 
svar (Goodwin, 2009). Varje intervju tog mellan 5 till 10 minuter, längden och kvantiteten av 
svaren varierade mellan de olika respondenterna men de olika teman i svaren var densamma. 
Se (bilaga 1) för intervjufrågorna.   
  
3.5.3 Processkartläggning  
Med hjälp av intervjuerna fick jag fram vilka aktörer som är inblandade i fakturahanterings-
processen och vilka aktiviteter som ingår i den. Denna information överförde jag sedan till två 
olika typer av processkartor. Jag valde att använda mig av Business Process Modeling 
Notation (BPMN) och service Blueprint. De båda processkartläggningarna är i många lägen 
lika varandra menar Bitner et al. (2008) men de skiljer säg även åt då BPMN fokuserar på 
länkarna mellan de olika aktivisterna och där med ges en klar bild av vilka utfall de 
aktiviteterna kan ha (Chinosi och Trombetta, 2012). Service Blueprint ger en bättre bild av 
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vilka olika delar som behövs för att få processen att fungera som till exempel de fysiska 
bevisen och den tekniska supporten (Bitner et al., 2008).    
 
Den första processkartläggningen, Service Blueprint, gav en övergripande bild av de 
aktiviteter som användaren utförde under processen och även vilka delar som realiserar 
processen. Det vill säga vilken teknisk support som användes för att stödja användarna i 
processen och vilka fysiska bevis som fanns. Jag började med att placera ut de aktiviteter jag 
identifierade i fältstudien att processen bestod av från början till slut, vilket Bitner et al. 
(2008) menar är den lättaste delen att börja eftersom det blir lättare att lägga till de andra 
stegen efteråt. Då den process som kartlades inte hade någon ’onstage’ som användaren kom i 
kontakt med så blev nästa steg att definiera vad som sker ’backstage’, det vill säga hur 
användaren får aktiviteter utförda. Tredje steget blev att definiera vilka tekniska hjälpmedel 
som användes för att underlätta processen för användaren. Sista steget handlade om att 
identifiera vilka fysiska bevis som fanns för att realisera fakturahanteringsprocessen.   
 
Syftet med den andra processkartläggningen, BPMN, var att skapa en karta som var lätt att 
förstå och som gav en tydlig bild över processen flöde. Vid modelleringen med hjälp av 
BPMN hade jag i förväg plockat ut de olika aktörerna som identifierades vid intervjuerna för 
att sedan omvandla dem till så kallade swimlanes (swimlanes representerar en viss aktör i 
processkartan och i varje swimlanes innehåller de aktiviteter som aktören utför under 
processen). Sedan tog jag de aktiviteter som hade definierats i Service Blueprinten och lade 
dessa tasks (aktiviteter) i tillhörande swimlane i den ordningen som aktiviteterna utförs. Sedan 
kopplades dessa aktiviteter ihop för att lätt kunna se och förstå vilka aktörer som utför vilken 
uppgift vid varje tillfälle i processen (Chinosi och Trombetta, 2012). 
 
De processkartor som skapades använde jag därefter för att identifiera var i processen en 
implementering av en digital tjänst var vid störst betydelse. Även för att kunna se vilka 
aktiviteter som blir överflödiga eller som kommer behövas förändras vid digitaliseringen. 
Utifrån det skapade jag ytterligare två processkartor för att kunna påvisa hur en eventuell 
digitalisering skulle förända och förbättra arbetsprocessen för de inblandade.  
 
3.5.4 Braindrawing med fokusgrupp  
För att ta fram skisser och förslag på hur ett användargränssnitt bör vara utformat för att 
digitalisera en process har jag valt använda mig av metoden braindrawing. Denna metod anser 
jag lämpar sig bra i denna studie då jag får flera synsätt på problemet än mitt egna. Denna 
metod går ut på att sitter i en grupp och systematiskt skissa fram idéer för att gemensamt 
komma fram till ett koncept som sedan bygger vidare på (Wikberg Nilsson et al., 2015). I 
denna studie använde jag mig av en fokusgrupp bestående av medlemmar som beröres av 
användargränssnittet vid implementation samt utomstående personer som inte hade tidigare 
erfarenheter av hur fakturahanteringsprocessen fungerar. Detta utförs för att erhålla ett brett 
perspektiv på hur gränssnittet borde vara utformat då alla i fokusgruppen har olika 
erfarenheter och syn på den digitala tjänsten. Jag valde även ta med utomstående i 
fokusgruppen då de inte arbetar i processen är de inte fast i ett tänkande om vad som kan och 
inte kan fungera i gränssnittet vilket kan leda till innovativa idéer. Jag valde att ta med de jag 
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identifierade som aktörer i fakturahanteringsprocessen under observation och intervju fasen, 
för att de sitter på värdefull information om vilka funktioner som borde finnas i gränssnittet 
för att kunna underlätta deras arbete.  
 
3.5.5 Användartester  
Vid utförandet av användartester använde jag mig av metoden System Usability Scale (SUS) 
vilket är en metod jag tidigare har använt mig av för att mäta användarvänlighet och få en 
djupare förståelse av hur användaren uppfattar systemet. Jag gjorde dessa användartester på 
de personer som bli direkt påverkade av en eventuell förändring inom fakturahanteringen och 
dem består av tre personer. Jag bestämde möte med var och en av de som var aktuella för 
användartester, vid varje möte hade jag förberett scenarios som skulle återspegla användarens 
aktiviteter i fakturaprocessen. När användaren utförde de aktiviteter jag bad dem utföra 
observerade jag även hur de utförde dessa delar. Det vill säga hur fort gick det för dem att 
utföra det, fastnade de vid någon del av utförandet, hittade dem de funktioner som var 
relevanta för att få aktiviteten utförd i god tid. Efter det att användaren var klar med de olika 
scenariona fick de svara på en enkät som bestod av tio påståenden, där vartannat påstående 
var positivt respektive negativt.  Användaren skulle sedan svara på påståendet utifrån en skala 
från 1 – 5, där 1 är att de inte alls håller med påståendet och 5 håller de med påståendet 
fullständigt. SUS har en förbestämd metod för hur poängen ska beräknas, dessa poäng säger 
sedan något om hur användarvänligt systemet sedan är (Tullis och Albert, 2013).  
 
När användartesterna var avklarade sammanställdes svaren från enkäterna för att få ut en 
slutpoäng. När beräkningen användarens svar är utfört får man ut en slutpoäng mellan 0 – 
100. (Tullis och Albert, 2013) rekommenderar: 

• <50: Ej acceptabelt 
• 51 – 69: varken bra eller dåligt 
• > 70: Acceptabelt  

 
Frågorna 1,3,5,7 och 9 var positivt ställde vilket innebär att vid sammanställningen tars svaret 
och subtraheras med 1, till exempel, fråga 1 svarade användaren med en 5:a, slutvärdet på 
denna fråga blir 5-1 = 4 (dessa frågor vill man få så höga poäng som möjligt).  Frågorna 
2,4,6,8 och 10 var negativt ställda frågor, vid sammanställningen subtraheras svaret med 5, 
svarade användaren med en 4 på fråga 2 blir slutvärdet 5-4 = 1 (även här ska slutpoängen bli 
så som möjligt). När alla frågor har fått ett slutresultat adderas dessa siffror ihop och summan 
av det multipliceras med 2,5 för att sedan få ut ett slutresultat som landar emellan 0 - 100. 
Sedan tas alla slutresultat från varje enkät och ett medelvärde räknas ut.  
 
Vid varje tillfälle användartesterna utfördes öppnade jag upp för diskussion efter enkäten var 
ifylld. Under denna stund fick jag mycket direkt feedback om hur de upplevde 
användargränssnittet och hur det skulle påverka deras arbetssätt om det kom i bruk. Dessa 
samtal gam mig även synpunkter och förbättringsförslag på gränssnittet som skulle underlätta 
deras arbete.    
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3.6 Analysmetod och bearbetning av data 
Den information som har samlats in har analyserats med på ett tematiskt sätt, det är ett av de 
vanligaste sätten att arbeta med kvalitativdata då teman kan urskiljas från alla kvalitativa 
analyser (Bryman och Bell, 2011). Det är ett sätt att analysera data genom att strukturera upp 
den information som har samlats in i studiens temaområden. Temaområdena i denna studie 
var: processen, gränssnittet, användarvänlighet och implementering. Dessa temaområden har 
jag sedan använd för att sammanfatta resultatet genom att analysera dem mot studiens syfte. 
Jag har även gjort anteckningar och skrivit ner tankar som har uppstått under studiens gång 
och dessa har sedan också analyserats tillsammans med resten av all data för att kunna få en 
större förståelse för det jag har analyserat.  
 
Vid analyseringen av intervjuerna satte jag mig ner efter varje intervju och sammanställde vad 
som sades och strukturerade upp svaren utifrån vilket temaområde de besvarade. Sedan gjorde 
jag samma sak när alla intervjuer var utförda där jag ställa dem mot varandra för att se vad 
som var återkommande svar eller ord för att hitta vad dem ansåg var de viktigaste aspekterna 
och de mest centrala delarna inom de olika temaområdena. De svar som gavs och tillhörde 
temaområdet ’processen’ överfördes till ett processdiagram. Genom att alla analysera dessa 
processkartor genom att ha syftet med studien i åtanke gav kartorna en mer detaljerad bild av i 
processen digitaliseringen borde fokuseras.  
 
Vid analysen av användartesterna som utöver enkäten inkluderade observationer och 
diskussioner började jag med att sammanställa vad som kom fram på diskussionerna för att 
hitta var förbättringar i användargränssnittet skulle kunna ske. När alla användartester var 
klara och medelvärdet för alla enkäter var sammanställt fick jag reda på hur användarvänligt 
gränssnittet uppfattades av de som testade det. Utöver det tittade jag på individuella frågor för 
att se vilket medelvärde varje fråga hade fått. Det gjordes för att kunna se om det var någon 
fråga som behövdes adresseras  
 
Vid bearbetningen av den insamlade data, har den bearbetats enligt figur 6. Den mittersta 
spalten är de temaområden som studien har kretsat runt. Vänstra spalten är den teoretiska 
referensramen som studien är uppbyggd av och den högra spalten är studiens empiri som 
innehåller de datainsamlingsmetoderna. När varje temaområde har studerats har jag använt 
den data som har samlats in från de datainsamlingsmetoderna som har tänkt in temaområdet 
för att sedan jämföra dem mot de teorier som innefattar området. Det vill säga när 
temaområdet ’processen’ har bearbetats och analyserats har det gjorts utifrån den insamlade 
data från intervjuerna, processkartläggningen och användartester. För att sedan analysera det 
mot vad teorierna från digitalisering och verksamhetsutveckling. Samma principer har 
använts vid de resterande temaområdena.  
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Figur 6 
 

3.7 Metodkritik och etik 
Här följer reflektion över hur studien utfördes och vilka dilemman jag ställdes inför vid 
datainsamlingen.  

 
Ett problem som uppkom under datainsamlingen har varit att den valda processen inom 
Neava bara hade tre aktörer som tillsammans utförde processen. Detta har lett till att 
intervjudata bara har samlats in från tre respondenter vilket kan leda till att validiteten sjunker 
då det inte har funnits fler att intervjua som kan validera eller dementera den data som samlats 
in. Det blev extra tydlig då en av respondenterna hade störst ansvar i processen och de 
aktiviteterna utfördes enbart av den personen och de andra respondenterna hade dålig insikt i 
just den delen av processen och kunde inte validera den respondentens uttalanden.  
 
Ett annat problem uppstod vid datainsamlingen vid braindrawing-mötet då denna metod gick 
ut på att tillsammans med en fokusgrupp ta fram ett förslag på hur gränssnittet skulle kunna se 
ut i den digitala tjänsten, genom att skissa fram förslag på papper. Då inte alla i fokusgruppen 
var bekväma med att rita och därmed avstod från att göra det blev metoden en blandning av 
braindrawing och brainstorming, då skissandet utfördes av några få deltagare medan de andra 
kom med förslag och förbättringar. Detta kan ha lett till att visa funktioner kanske inte blev 
som tänkt då någon annan skissade fram det och att de som inte skissa drog sig från att dela 
med sig av sina idéer.   
 
Validiteten i användartesterna går också att ifrågasätta då (Tullis och Albert, 2013) hävdar att 
(SUS) är trovärdigt även på lågt antal testare som 8-10 stycken. Då användartestet enbart 
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utfördes på tre användare kan medelvärdet i enkäterna skilja sig från om det hade varit 8 
personer som testat gränssnittet. eftersom att användartesterna gjordes även för att säkerställa 
att de förändringar som gjordes i processen skulle fungera hos Neava kunde inte fler 
testpersoner inkluderas då de inte var insatta i hur Neavas processer fungerade och om 
förändringarna skulle ha ett positivt eller negativt resultat hos dem.  
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4. Empiri  
I detta kapitel redogörs de resultat som samlades in via intervjuer, processkartläggning, 
braindrawing och användartester.  

4.1 Samanställning av intervjuerna om fakturaprocessen 
Syftet med datainsamling via intervjuer var bland annat att fastställa vilka rollar som fanns 
inom processen, och dessa roller identifierades:  

• Ekonomiansvarig  
• Inköpare  
• Attesterare  

 
Då dessa tre aktörer har olika arbetsuppgifter och olika insikter i fakturahanteringsprocessen 
har varje respondents svar delats upp var för sig då det ger en bättre helhetsbild över varje 
aktörs syn på sina aktiviteter inom fakturahanteringsprocessen.  
 
Respondent 1  
Den första respondenten hade arbetsrollen ekonomiansvarig i fakturahanteringsprocessen. 
Denna process menade respondent 1 startar med att en faktura kommer till Neava från 
leverantören. Detta kan ske på två sätt: antingen via E-post eller via fysisk post. Kommer 
fakturan via post öppnas kuvertet och sedan granskas den för att konstatera att fakturan inte är 
en bluffaktura. Om fakturan är en bluffaktura så rivs den, men om den är en riktig konteras 
den för att sedan lämnas över till inköparen för att få fakturan godkänd. Om fakturan kommer 
via E-post skrivs fakturan ut för att sedan genomgå samma aktiviteter som om fakturan 
kommit via ett kuvert.  
 
När respondenten fått tillbaka fakturan från inköparen och attesteraren så läggs den i ett 
bokföringsprogram där fakturan bokförs och betalas. När fakturan är betald arkiveras den. 
 
Vid frågan om vilka avvikelser som kan förekomma i processen svarade respondenten att det 
förekommit bluffakturor och de då rivits och slängts. En annan avvikelse är om en 
betalningspåminnelse skulle komma in och då måste det konstateras varför en 
betalningspåminnelse kommit in. Det kan bero på flera saker menar respondenten. Det kan 
vara att fakturan har kommit bort bland alla papper eller att respondenten trott att fakturan har 
betalats men att något fel har uppstått hos Neava eller hos banken.  
 
Vid frågan vilka svårigheter som fakturahanteringsprocessen har i dagens läge svarade 
respondenten att en svårighet är när en faktura kommer in och inköparens namn inte framgår. 
Detta innebär att respondenten måste gå runt på kontoret och fråga vem inköparen är. En 
annan svårighet är att fakturan kan försvinna ibland andra papper menade respondenten.  
 
När frågan ställdes om förslag på vad som skulle kunna förbättras och underlätta deras arbete 
i fakturahanteringen, hade respondenten svårt att nämna konkreta lösningar för respondenten 
tyckte att fakturahanteringen funkade bra och när digitalisering nämndes för att underlätta 
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arbetet tyckte en respondent att det inte behövdes hos Neava då de var ett så litet företag och 
att ha manuella processer inte är något större hinder.     
 
Respondent 2 
Den andra respondenten hade arbetsrollen attesterare till mestadels, men kunde även vara 
inköparen i fakturahanteringsprocessen. Respondent 2 menade att faktureringsprocessen vid 
normalfall startade när ekonomiansvarige kommer in med en faktura till kontoret. Ska 
respondenten attestera fakturan ser respondenten igenom fakturan för att se om det ser korrekt 
ut och därefter ger sin signatur. Respondenten nämner att han/hon litar på inköparen och 
ekonomiansvarige vilket innebär att respondent 2 granskar inte fakturan till punkt och prickar 
utan förväntar sig att de andra har gjort sitt jobb korrekt. När fakturan är attesterad lämnas 
fakturan tillbaka till ekonomiansvarige. Om respondenten skulle få en faktura för 
godkännande så granskar han/hon fakturan för att se om det som ska betalas verkligen har 
levererats och att priset stämmer. Godkänns fakturan lämnas den tillbaka till 
ekonomiansvarige.  
 
Vid frågan vid vilka avvikelser som kan förekomma i processen svarade respondenten att vid 
godkännande av fakturor är det inte alltid solklart om en faktura är helt korrekt. Respondenten 
fortsätter att förklara att man någonstans måste lita på sina leverantörer och godkänner 
fakturan även att det kan finnas ett litet frågetecken. Skulle en faktura inte bli godkänd lämnar 
respondenten över fakturan till ekonomiansvarige och berättar för denna att fakturan inte är 
godkänd. Respondenten fortsätter att diskutera att riktlinjerna runt avvikelser inte är 
fastställda och därmed är respondenten osäker vad som händer när de inträffar.  
 
Vid frågan vilka svårigheter som finns i processen i dagens läge, svarade respondenten att det 
är lätt att glömma bort pappersfakturorna och att de kan tappas bort.  
 
När frågan ställdes om de kunde ge förslag på vad som skulle kunna förbättras och underlätta 
deras arbete i fakturahanteringen, svarade respondenten att digitalisering av processen skulle 
underlätta genom att det skulle bli mer flexibelt då respondenten inte blir bunden till kontoret. 
Genom att inte bli buden till kontoret kan de anställda utföra vissa viktiga arbetsuppgifter 
hemifrån om de behöver vara hemma med sjukt barn. Respondenten skulle även se att någon 
typ av påminnelse i systemet skulle underlätta att komma ihåg att ta tag i fakturorna.   
 
Respondent 3  
Den tredje respondenten hade arbetsrollen som både attesterare och inköparen i 
fakturahanteringsprocessen. Vid frågan hur processen ser ut i ett normalfall svarade 
respondenten att ekonomiansvarige kommer in med en faktura för att antigen godkännas eller 
attesteras, ska fakturan godkännas kollar respondenten över fakturan att det stämmer överens 
med vad som har beställt och att allt är levererat och sedan godkänner fakturan. Men om 
fakturan ska attesteras granskar respondenten fakturan för att sedan ge sin signatur. 
Respondenten säger även att fakturor kan komma till dennas E-post och när det sker skriver 
respondenten ut fakturan och lämnar över den till ekonomiansvarige.  
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Vid frågan vad som kan bli avvikande i processen svarar respondenten att ibland missas 
fakturan i inkorgen när de kommer via E-post, det sker då respondenten får mycket E-post 
varje dag.  
 
Vid frågan vilka svårigheter som uppstår i processen i dagens läge svarade respondenten att 
den såg svårigheten att det blir mycket papper och att de då kan försvinna bland andra papper 
och bli liggande.  
 
Det som skulle kunna underlätta arbetet svarade respondenten att digitalisering skulle 
underlätta och att systemet skulle kunna integrera flera processer som tidredovisning och 
faktura ut. 
 

4.2 Processkartläggningen 
Utifrån den information som jag samlade in under den semistrukturerade intervjuerna med de 
aktörer som är inblandade i fakturaprocessen vid Neava gjorde jag processkartor. Jag använde 
mig av två olika typer av processkartor då de gav olika perspektiv på processen och vad som 
ingår i den.  
 
4.2.1 Service Blueprint 
Den första kartläggningen gjorde jag med hjälp av Service Blueprint (se figur 5). Med denna 
kartläggning identifierades de aktiviteter som de i fakturahanteringen går igenom från att de 
har fått in en faktura som ska betalas till den är betald och arkiverad. Den ger även en bild 
över vilka digitala verktyg som redan används för att underlätta hantering och betalning av 
fakturorna. Det leder till identifiering av aktiviteter som blir möjliga att ta bort eller förändra 
genom att digitalisera delar av processen. Det har lett till att jag har gjort två kartläggningar. 
Den första processkartan (figur 5) visar en kartläggning över nuläget och den andra 
processkartan (figur 6) visar hur processen skulle se ut med vid digitalisering, dvs en 
papperslös fakturahantering. Processkartorna består av nedan moment. 
 
Fysiska Bevis 
Det första momentet i en service blueprint, i både figur 5 och 6, består av fysiska bevis. Detta 
är de fysiska touchpoints som kunden kommer i kontakt med när denne tar sig igenom en 
tjänst. Det handlarom det som processen är uppbyggt runt och kring. Det är de fysiska delar 
som de som är involverade i fakturahanteringsprocessen ser och använder sig av för att få de 
olika aktiviteterna genomförda. Dessa fysiska bevis är bland annat: kontor, hårdvara och 
mjukvara. De fysiska bevisen ändras inte då digitaliseringen inte kräver inköp av några nytt 
som hamnar i kategorin fysiska bevis.  
 
Aktörernas aktiviteter 
I moment två ingår de aktiviteter som aktörerna utför för under hela fakturahanterings-
processen. I dessa fall startar processen med en inkommande faktura och slutar med att den är 
betald och arkiverad. Dessa aktiviteter som aktörerna utför för att kunna utföra processen från 
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början till slut som visas i steg två i figur 5 och 6 förändras inte heller genom en 
digitalisering. Det beror på att dessa aktiviteter är fundamentala för processens fortlöpande. 
Dagsläget utförs de första fyra aktiviteterna (från att de får fakturan tills den är registrerad) i 
pappersform. Det innebär att när en faktura anländer skrivs den ut om den kom via E-post.  
 
Efter att fakturan har anlänt konteras fakturan av den som är ekonomiansvarig, för att sedan 
lämna över pappersfakturan till inköparen. När inköparen har fått fakturan jämförs fakturan 
med inköpsorten för att identifiera om fakturans pris stämmer överens och att det som är 
beställt är det som har mottagits. När inköparen har godkänt fakturan lämnas sedan fakturan 
tillbaka till den ekonomiansvarige för att den i sin tur lämnar över fakturan till attesteraren. 
När fakturan landar på Attesterarens skrivbord attesteras fakturan för att sedan lämnas tillbaka 
till den ekonomiansvarige. När den ekonomiansvarige har fått tillbaka en attesterad faktura 
registreras fakturan i ett bokföringsprogram för att sedan betalas. När fakturan har registrerats 
för betalning bokförs sedan fakturan och arkiveras därefter. Genom en implementering av ett 
IS-stöd utförs samma uppgifter men skillnaden är att det inte längre är en pappersfaktura som 
skickas mellan de olika kontoren. Utan fakturan skickas elektroniskt mellan de olika 
aktörerna som utför respektive aktivitet elektroniskt.    
 
’Onstage’ 
I detta moment, som är steg tre i figur 5 och 6 kommer inte aktörerna i kontakt med någon 
fysiskt som hjälper dem att utföra aktiviteten. Den enda fysiska möten de har under processen 
är när de lämnar över fakturan till nästa aktör. Dock är det inte alltid fallet då någon av dessa 
aktörer inte är på kontoret vid tillfället av överlämning vilket leder till att fakturan läggs på 
skrivbordet. Det betyder att processen blir stillastående till dess personen är tillbaka på 
kontoret för att kunna utföra sin aktivitet. Det här steget försvinner i figur 6 vid en 
digitalisering då den digitala tjänsten skickar fakturan elektroniskt till den aktören som ska 
utföra sin aktivitet i processen och kan därmed godkännas även utanför kontoret. 
 
’Backstage’ 
I fjärde momentet har de aktiviteter som aktörerna interagerar med bakomliggande delar som 
gör att processen kan utföras som tillexempel skrivare för att kunna skriva ut E-posten och 
den fysiska fakturan, skillnaden från nuläget och börläget (se bild 5 och 6) är att fakturan blir 
digital och ekonomiansvarige interagerar med fakturan via en digital tjänst istället för att 
använda en fysisk faktura konteras, godkänns och attesteras.    
 
 
Stödprocesser 
Det sista och femte momentet i figur 5 och 6 finns de digitala tjänster som underlättar de 
aktiviteter under processens fortskridande. I dagsläget (se figur 5) finns bara tre stödprocesser 
i form av E-postsystem, bokföringssystem (som hjälper till att bokföra fakturorna) och ett 
banksystem som underlättar betalningen av fakturorna. I figur 6 identifieras vilket steg i 
processen som inte har stöd av en digital tjänst och var en digitalisering är möjlig.  
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Figur 5: Nuläge för fakturahanteringsprocessen.   
 
I figur 6 visas vilka aktiviteter som skulle kunna stödjas upp med en digitalisering för att 
eliminera de risker som medföljer att skicka fakturor i pappersform mellan kontoren.    
 

Figur 6: Börläge för fakturahanteringsprocessen. 
 
4.2.2 Business Process Modeling Notation  
I andra delen av processkartläggningen använde jag mig av det standardiserade språket 
Business Process Modeling Notation (BPMN) för att kunna visa mer i detalj visa vilken aktör 
som utför vilken aktivitet och när i processen de utför dessa, se (Figur 7). De olika aktörerna 
representeras i processkartan i form av ’swimlanes’ (de block som aktiviteterna ligger inom) 
och de aktiviteter som tillhör varje ’swimlane’ är de aktiviteter som varje aktör utför för att 
processen ska kunna genomföras.    
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Figur 7 visar processen i sin helhet utifrån hur den ser ut idag. Processen kan starta av två 
olika anledningar, antingen kommer fakturan in med posten i form av papperskuvert eller via 
E-post. Kommer fakturan via E-post kan de antingen komma direkt till den ekonomiansvarige 
eller till inköparen. När fakturan kommer via E-post skrivs den ut för att sedan konteras 
fakturan och om fakturan kom via posten görs det på en gång. Efter konteringen är genomförd 
går den ekonomiansvarige inköparens kontor för att fakturan ska godkännas. När inköparen 
har godkänt fakturan lämnas den tillbaka till den ekonomiansvarige för att den sedan ska 
lämnas över fakturan till attesteraren. Attesteraren i sin tur skriver en signatur på fakturan för 
att ge fakturan de slutliga godkännande för att den ska kunna betalas. När attesteraren har 
signerat fakturan lämnas fakturan tillbaka till den ekonomiansvarige. När fakturan har gått 
igenom all granskning och har den signaturen som behövs förs fakturan in i ett 
bokföringsprogram där den registreras för att sedan betalas. När fakturan har betalats bokförs 
den sedan. Slutligen tas pappersfakturan och arkiveras. 
 

 
Figur 7: Nuläge och hela vyn över fakturahanteringsprocessen.  
 
Figur 8 visar de delar i processen som blir intressanta för förändring, då det är dessa 
aktiviteter som utförs manuellt och där med är relevanta att digitalisera. Denna bild visar de 
aktiviteter av processen som kommer påverkas eller förändras av digitaliseringen.  
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Figur 8: Nuläge och den relevanta delen av fakturahanteringsprocessen ur en förändring.  
 
Figur 9 visar hur processen kan se ut efter digitaliseringen och när den är implementerad. 
Vissa aktiviteter försvinner, men de huvudaktiviteterna är fortfarande de samma. Stora 
skillnaden är att de inte behöver gå mellan kontoren för att lämna över pappersfakturan utan 
den kan även godkännas utanför kontoret.    
 

 
Figur 9: Börläge av fakturahanteringsprocessen. 
 

4.3 Braindrawing 
En fokusgrupp sattes ihop bestående av två av respondenterna från intervjuerna samt två 
frivilliga studenter för att tillsammans ta fram ett grafiskt användargränssnitt som skulle 
representera hur den digitala tjänsten som skulle kunna användas vid en fakturahanterings-
processen om den digitaliserades. Detta möte tog tre timmar och under denna tid ritades olika 
koncept på hur gränssnittet såg ut på både papper och en whiteboard. Under mötet fastslogs 
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inte bara hur gärssnittet skulle se ut utan även vilka funktioner som skulle finnas med i 
gränssnittet för att användarna skulle kunna utföra sina aktiviteter och även vilken följd de 
olika aktiviteterna skulle ligga.   
 
Genom att kategorisera och dela in aktiviteterna i olika fält får användaren en överblick var i 
processen de olika fakturorna befinner sig. Varje fält representerar en huvudaktivitet som är 
kopplad till en viss roll i processen. Till exempel är kolumn godkänd kopplad till rollen 
inköpare, Figur 10 visar vilka fakturor godkännaren har i sin kolumn att godkänna och det 
görs genom att trycka på den fakturan som inköparen vill granska. Redan vid intervjuerna 
identifierades att det fanns tre roller inom fakturahanteringen (ekonomiansvarig, inköpare och 
attesterare) men eftersom att inköparen även attesterar fakturor kombinerades dessa två rollen 
till en i braindrawing- mötet. Det innebar att användargränssnittet är användaren aningen 
ekonomiansvarig och ser allt (se figur 10) eller inköpare/attesterare och då har denna roll vyn 
(se figur 11).  
 
Ekonomiansvarige har den administrativa rollen eftersom denna person har ansvaret att de blir 
betalda och där med blir det viktigt för den att se var i processen fakturorna befinner sig har 
den obegränsad vy över fakturorna, vilket inte inköparen eller attesteraren kan då denna 
person bara ser de fakturor som är adresserade till sin egna roll (se figur 11). 
 

 
Figur 10: Ekonomiansvariges vy över gränssnittet. 
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Figur 11: Inköpare och attesterares vy över gränssnittet.  
 
Varje faktura som har förts in i systemet kommer upp i första kolumnen som är Kontera. 
Varje rektangel som ligger i kolumnerna representerar fakturor som ligger och väntar på att 
varje respektive aktivitet som är satt för kolumnerna. I denna vy visas bara den mest relevanta 
informationen för varje faktura. Denna information är: när fakturan lades in i systemet, ett 
löpnummer som blir specifik för varje faktura, vilket företag fakturan kommer ifrån och när 
sista betalningsdag. Fokusgruppen kom fram till att det var den informationen som behövdes i 
denna vy för att kunna identifiera fakturan och få en snabb information om fakturan. Genom 
att till exempel den ekonomiansvarige trycker på en faktura i kolumnen Kontera som är första 
kolumnen får användaren upp den specifika fakturan för att kunna granska den och få upp all 
information om fakturan (se figur 12). I denna vy utför användaren de aktiviteter som är satta 
för den kolumnen som fakturan ligger i. I figur 12 är aktiviteterna för att kontera fakturan 
vilket innebär att användaren konterar fakturan och bestämmer vilken inköpare som ska 
godkänna fakturan. Denna vy är likadan för alla kolumner, det vill säga att inköparen får upp 
samma ruta som i figur 12. Skillnaden är att fakturan har fått mer information då den har 
blivit konterad och kontera funktionen har bytt ut till godkänn och icke godkänd. Dessa 
funktioner finns även i kolumnen attestera då attesteraren godkänner fakturan för betalning.  
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Figur 12: Vyn över en specifik faktura. 

4.4 Användartester 
För att kunna validera gränssnittet användarvänlighet och konceptet på en digital tjänst skulle 
kunna vara applicerbar i fakturahanteringsprocessen utfördes användartester. Samt att validera 
att de förändringarna i processen som sker genom en digitalisering fungerar som designat 
eller om ytterligare förändringar i designen behövs.   
 
Användartestet utfördes med System Usability Scale (SUS) som är en metod för att undersöka 
användarvänlighet i ett grafiskt användargränssnitt. Denna metod delades upp i tre steg. 
Första steget var att användaren fick utföra förbestämda uppgifter vilket innebar att de skulle 
utföra de aktiviteter de i vanliga fall gjorde inom fakturahanteringen på Neava. Skillnaden var 
att de gjorde det på datorn genom att använda det gränssnitt som jag tillsammans med 
användarna tagit fram i braindrawingmötet. I detta första steg observerades användarna 
medan de utförde uppgifterna som var förbestämda utifrån ett manus (se bilaga 1). 
Observationen gick ut på att se om användarna hade svårigheter att utföra uppgifterna. Under 
dessa observationer blev det synligt att de funktionerna som var tillgängliga i systemet var 
tillräckliga för att utförda de uppgifter som Neava står inför vid fakturahanteringen. Det 
visade även att funktionerna och knapparna var lätta och förstå och att de var placerade på ett 
sådant sätt att det var lätt att använda dem då ingen av användarna varken stannade upp eller 
blev förvirrade när de utförde uppgifterna.  
 
De uppgifter som respondent 1 fick utföra skilde sig från de uppgifter respondent 2 och 3 fick 
utföra eftersom respondent 1 hade andra arbetsuppgifter än respondent 2 och 3. Respondent 1 
fick i uppdrag att välja en faktura som skulle konteras. Respondenten hade inga problem med 
att klicka sig in på en av fakturorna som låg i kolumnen kontera. Väl inne i granskningen av 
fakturan hade respondenten inga svårigheter att utföra de andra uppgifterna som var att 
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kontera fakturan, samt att skicka ut en förfrågan över vems faktura det var då det inte stod 
något namn som inköpare på fakturan. Detta utfördes genom att gå in på funktionen 
godkännare som för att sedan välja alla som godkännare vilket innebar att faktura förfrågan 
gick ut till alla inköpare.  
 
Respondent 2 och 3 fick i uppdrag att först granska fakturan som respondent 1 tidigare hade 
skickat i väg en förfrågan då inget namn stod på fakturan. Ingen av respondenterna hade några 
svårigheter att identifiera fakturan i fråga då den var markerad med ett frågetecken i 
gränssnittet (se bild 11). Både respondent 2 och 3 fick i uppdrag att göra anspråk på fakturan 
och även godkänna den vilket återigen ingen av respondenterna hade svårigheter att utföra. 
När de hade godkänt fakturan var nästa steg för respondenterna att skicka fakturan vidare till 
en attesterare vilket båda respondenterna utförde utan fördröjningen. Andra uppgifter 
respondenterna fick var att sedan attestera en faktura, då denna uppgift var väldigt lik den 
tidigare uppgiften gick det fortare för båda respondenterna att utföra denna uppgift.  
 
I steg två besvarade användarna en enkät (se tabell 1) som bestod av tio frågor vilket varannan 
fråga var ställt på ett positivt sätt respektive negativt. Genom att antingen hålla med eller inte 
hålla med frågans påstående ger testpersonen sitt svar mellan 1 till 5, där ett är att inte hålla 
med påståendet och 5 håller användaren med påståendet. Utifrån dessa svar beräknas svaren 
och slås ihop för att få fram ett resultat mellan 0 till 100. Det görs på samtliga enkäter för att 
sedan få ut ett medeltal som har getts av alla användare för att få reda på vad den generella 
bilden av användargränssnittet är. Desto högre slutresultatet är desto användarvänligt är 
gränssnittet och i detta fall blev medelvärdet 83,4 vilket är väl över den acceptabla gränsen 
som ligger på 70 poäng.   
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Tabell 1: Sammanställning av poängen från alla användartester poängen som syns är 
medelvärdet som blev utifrån de svar användarna gav.  
 
Steg tre gav användarna feedback av gränssnittet och dess funktioner, vilket innebar att 
användarna fick fri talan att utrycka sina tankar och åsikter om användargränssnittet. Det 
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söppnade upp för en stor diskussion efter att användartestet var utfört på en av respondenterna 
som inte närvara vid braindrawingmötet och därför inte var delaktig i att ta fram gränssnittet 
och hur det skulle fungera. För denna person hade en annan syn på hur processen fungerade 
än vad som hade fastställts vid braindrawingmötet. Det ledde till att alla inblandade i 
fakturahanteringen kom in och deltog i diskussionen för att tillsammans förstå vad de ansåg 
om processen och hur den borde fungera. Under diskussionen lyftes två stora frågor fram: 

• Hur borde rutinerna vara vid kontering och godkännande av fakturan, vilken aktivitet 
kommer först? 

• Hur borde hanteringen av fakturan ske när den kommer till Neava? 
 
Dessa frågor uppstod under användartestet då en av respondenten inte ansåg att processens 
aktiviteter inte hade samma följd som användargränssnittet hade. Respondenten i fråga har 
rollen som både inköpare och attesterare. Denna person får ofta fakturor direkt till sin mail 
som han sedan skriver ut och lämnar över fakturan till den ekonomiansvarige, när fakturan 
lämnas över ansåg respondenten att fakturan var godkänd och kunde gå till kontering och 
attestering och inte tillbaka till honom för godkännande efter kontering. Det startade en 
diskussion om hur riktlinjerna ser ut och om ekonomiansvarige måste kontera fakturan innan 
den godkänns.  Svaret på det var att det spelade ingen roll för ekonomiansvarige om 
konteringen sker innan eller efter ett godkännande av fakturan. De kom fram till att det skulle 
vara mer effektivt om kontering genomfördes efter att fakturan var godkänd då de minskade 
risken för dubbelarbete om fakturan inte blev godkänd. Det beslut ledde till förändringar i 
gränssnittet då behövde göras, förändringen blev då att godkännande av fakturan skulle 
komma före kontering (se figur 14). Det leder även till förändringar i processkartan (se figur 
15). 

 
Figur 14: Förändrade gränssnittet där användarna godkänner fakturan innan den konteras.  
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Figur 15: Förnyad processkarta som illustrerar den slutliga processens design.  
 
Den andra frågan som kom upp under denna feedback var hur inkommande fakturor borde 
hanteras då konteringen ska ske efter godkännandet. Det blev en fråga då den ekonomi-
ansvarige hanterar all inkommande fysisk post som kommer till Neava men inte alla E-post då 
vissa E-post fakturor kommer till inköparens inkorg. Alla respondenter som var med och gav 
feedback ansåg att det bästa sättet att lösa problemet med att processen kan startades från två 
olika aktörer var att Neava skaffade sig en dedikerad mailadress för just fakturor. Det vill säga 
att alla fakturor som skickas till Neava ska hamna i en specifik inkorg där inköparna går in 
och lägger de fakturor som till hör sig i det nya systemet och godkänner fakturan för 
kontering. Det innebär också att de fakturor som kommer fysiskt bör scannas in och läggas 
upp i den inkorgen. 
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6. Analys och Diskussion  
I detta kapitel analyseras samt diskuteras sambanden och de mönster som kan kopplas till 
forskningsfrågorna. Det har gjorts genom att utifrån de identifierade temaområdena analyserat 
den insamlade data från de olika metoderna och jämfört med den teoretiska referensramen för 
att sedan kunna diskutera fynden.  

6.1 Processen 
Resultatet visar på att det var delade meningar om hanteringen av Neavas inkommande 
fakturor var i behov av förbättring och framför allt om digitalisering ens var nödvändigt. 
Dock menar Adervin och Jansson (2016) att företag alltid ska sträva efter att nå ett digitalt 
nirvana, eftersom att det hela tiden för företaget att sträva efter nya mål och sträva efter 
förbättring och öka sin konkurrenskraft.  
 
Det kan vara svårt att visualisera hur en intern fakturahantering kan bidra med ökad 
konkurrenskraft. Studien visar att ett processperspektiv är viktigt att ha initialt för att få en 
helhetsbild av den process som ska digitaliseras. Helhetsperspektivet ger en tydlig bild över 
alla aktiviteter som utförs i en arbetsprocess för att nå ett slutresultat (output). Därför blir alla 
delar i arbetsprocessen viktig att förstå och ha förståelse för hur de hänger ihop och skapar 
värde (Person och Saunders, 2013). En digitalisering av en process kan öka produktiviteten 
och minska risken för mänskliga fel (Hofacker et al., 2007), då en digital tjänst utför de 
uppgifter som tidigare människor inom företaget utförde. Ett återkommande svar under 
datainsamlingen var att det har hänt att pappersfakturor har blivit glömda under en hög med 
andra papper, vilket kan leda till att fakturor inte blir betalda i tid. Om det händer kan 
samarbetet mellan de två företagen i fråga försämras, vilket kan påverka konkurrensfördelen 
när resurser och tid måste läggas på att upprätthålla goda relationer efter en missad faktura. 
Ytterligare en fördel med att digitalisera processen att hantera fakturorna blir att inköparen 
och attesteraren inte blir låsta till att vara på kontoret för att kunna utföra aktiviteterna som 
krävs för att den ekonomiansvarige ska kunna utföra sina uppgifter. Det kan leda till ökad 
effektivitet då en faktura kan godkännas och attesteras på resande fot eller om någon av de är 
hemma med sjukt barn som en av respondenterna uttryckte sig.    
 
För att kunna förstå hur en process kan förbättras måste företaget förstå sig på hur processen 
fungerar och varför den utförs. Genom att skaffa sig ett processperspektiv som både Brocke 
och Rosemann (2010); Person och Saunders (2013) menar är viktigt för att kunna göra 
förändringar och förbättring för att kunna effektivisera verksamheten. Under intervjuerna 
kunde man tidigt förstå att det fanns utrymme för design förbättringar av processen då flera av 
respondenterna antydde att det fanns risker med borttappade fakturor. För att skapa en bra 
översikt av processen gjordes två typer av processkartor, Service Blueprint och en i 
standardiserade språket Business Process Modeling Notation (BPMN). Dessa kartor visade att 
onödiga steg utfördes då processen var manuell. Genom att fysiska fakturor användes 
behövde dessa fakturor färdas mellan de olika kontoren. Det här gör processen mindre 
effektiv, då de involverade i processen måste springa mellan de olika kontoren för att få en 
underskrift eller för att lämna tillbaka fakturan när deras aktivitet involverande fakturan är 



	 40	

färdig. Genom att digitalisera den delen i processen skulle de inte längre behöva springa 
mellan kontoren utan skicka fakturan elektroniskt till varandra. I användartestet identifierades 
att starten av processen var problematisk. Där uppkom problem med vem som skulle starta 
processen och hur det skulle ske. Ett förslag som uppkom under användartesterna är att Neava 
borde skaffa sig ett specifikt E-post konto där alla fakturor kommer in och inköparen går in 
och lägger till de fakturor som tillhör dem genom att föra över dem till fakturahanterings-
systemet. Det skulle även minska andra problem som identifierades, nämligen att det inte står 
namn på alla fakturor som kommer in och därmed måste den ekonomiansvarige fråga runt 
tills någon känner igen den. Genom att alla fakturorna ligger på ett samlat ställe kan 
inköparen identifiera sina fakturor även om namn saknas. Dock måste ekonomiansvarige ta 
hand om de fakturor som kommer in via kuvert och scanna in dem till E-postkontot. Genom 
att samla all faktura på ett E-postkonto säkrar även Neava upp inför en eventuell framtid, där 
samhället är papperslöst (Ko et al., 2009). Genom att implementera en digital tjänst som 
hjälper till att hantera och effektivisera flödet av fakturorna mellan de olika aktörerna inom 
processen kunde inte någon större aktivitetsförändring förutom starten av processen 
identifieras. Då granskning och godkännande av fakturorna måste utföras, och det gäller även 
kontering, attestering och betalning av fakturorna.  
 
Det betyder inte att fakturahanteringsprocessen är optimal efter dessa förändringar. Brocke 
och Rosemann (2010) menar att processhantering är en något ett företag hela tiden bör arbeta 
med. Genom att mäta processens effektivitet och fortsätta analysera den kan nya design 
förbättringar upptäckas. För att kunna arbeta aktivt med förbättring med processerna inom 
Neava behöver de skaffa rutiner runt de fem pelarna som processerna vilar på (Brocke och 
Rosemann, 2010).  
 
Processdesign – då respondent 2 kommenterade att det var intressant att en till synes enkel 
process var mer komplicerad än vad de trodde tyder på att de inte har rutiner kring 
processperspektiv och därmed inte en utformad design för sina processer. Då Brocke och 
Rosemann (2010) menar att det lätt blir oordning inom organisationen om inte processerna 
inte är designade utifrån deras behov. Därför borde de analysera sina processer för att kunna 
få en bild av var det finns plats för förbättringar och nya digitala lösningar som kan skära ner 
på onödiga aktiviteter som är ineffektiva.  
 
Processmätning – om Neava väljer att fortsätta utvecklingen inom fakturahantering eller 
andra processer de har inom organisationen blir det viktigt att mäta dessa processer för att 
kunna fortsätta att optimera dem. I det läge blir det viktigt att mäta hela processen från input 
till output för att inte processen ska bli suboptimerad, och där med inte kunna nå sin fulla 
potential.  
 
Processprestanda – under användartesterna blev det ganska klart att de olika aktörerna inom 
fakturahanteringsprocessen inte hade full förståelse för varandras uppgifter och om den 
ordningen på aktiviteterna som är idag är viktig och varför de utförs i den ordningen. Det är 
viktigt för en organisation att förstå varför de olika aktiviteterna äger rum och varför de utförs 
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i ett visst flöde. Genom att ha en förståelse blir det lättare att kunna se var förbättringar skulle 
kunna ske och det blir lättare att anpassa sig vid förändring (Brocke och Rosemann, 2010).  
 
Processinfrastruktur – Neava har redan den infrastruktur som behövs för att kunna 
genomföra dessa förändringar som digitaliseringen innebär, vilket innebär att de inte behöver 
investera i ny teknik för att processen ska kunna fungera. Utbildning för att lära sig nya 
systemet är inte heller något som de förmodligen behöver investera i då de som kommer 
använda det har varit med och tagit fram funktionerna och hur gränssnittet borde se ut. Ingen 
av testpersonerna hade svårigheter att utföra de aktiviteter som gavs till dem i 
användartesterna vilket innebär att de förstod och ansåg att systemet var enkelt, då enkäten 
även visade på 83,4 /100 poäng i användarvänlighet.  
 
Processägare – för att kunna upprätthålla att fakturahanteringsprocessens förändringar bör en 
Processägare tillämpas, det innebär att någon ansvarar för att se till att de inblandade i 
processen utför de aktiviteter som det är designat och arbetar aktivt med de fyra andra pelarna 
som processen villar på. Det kommer göra så det blir lättare att upptäcka avvikelser i 
processen och åtgärda dem (Brocke och Rosemann, 2010). 
 
För att kunna skapa riktlinjer och förståelse för hur de fem pelarna ska komma till användning 
i Neava organisation behöver de fortsätta arbetet med att kartlägga sina processer för att 
kunna hitta behov för förbättring i sina processer, samt att Brocke och Rosemann (2010) 
hävdar om företaget har en bra hantering av sina processer underlättas förändringar inom 
organisationen.  
 

6.2 Gränssnittet och dess användarvänlighet  
För att kunna använda sig av en digital tjänst behövs ett grafiskt användargränssnitt för att 
kunna utföra de funktioner som finns i gränssnittet (Hinman, 2012). Gränssnittet är framtaget 
genom användarcentrering då det underlättar designprocessen och transaktionen över till det 
nya systemet (Kristensson et al., 2014; Abras et al., 2014). Denna metod är ett effektivt sätt 
att fånga upp alla funktioner som behövs vara med i ett gränssnitt och hur det borde vara 
utformat då användarna vet bäst över hur deras aktiviteter ser ut och vad som behövs för att 
kunna utföra dessa aktiviteter. Att även använda sig av processkartläggningen för att kunna 
implementera de olika aktiviteterna i gränssnittet och förstå flödet som användarna går 
igenom processen, det gjordes för att få en logisk följd av de olika aktiviteterna som finns i 
gränssnittet.   
 
Färger 
Enligt McKay (2013) har val av färger i gränssnittet en stor betydelse på hur det tas emot av 
användaren, därför blir det en viktig del när ett gränssnitt ska tas fram vid en digitalisering. 
Vid framtagandet av det grafiska användargränssnittet har Johnson (2014) teorier om de fem 
riktlinjerna angående färgval används. I gränssnittet har få färger använts då Edwards (2006) 
menar att färger talar sitt egna språk och för att undvika att användaren blir överväldigad av 
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intryck. Det valet har även vägts in då olika färgkombinationer kan bli svårt att urskilja för 
användare med färgblindhet. Därför har primärt en ljusblå kulör använts i gränssnittet för att 
indikera de olika funktionerna som finns i gränssnittet och denna färg indikerar knapparna för 
funktionerna. Den enda funktionen som inte är klickarbar och inte indikeras med den 
ljusblåfärgen är vyn över alla fakturor. Dessa fakturor är vita och ligger bakom en mörkgrå 
barkund för att skapa kontrast och det vita i fakturan ska representera ett vitt papper. Under 
användartesterna var det ingen respondent som anmärkte att färgerna var förvirrande eller 
missvisande. Även enkäten som respondenterna svarade på visar att färgerna var tydliga. Det 
beror på att gränssnittets inte använde färger om inte det behövdes.  
 
Presentationen av funktioner 
I gränssnittet är det inte bara färgen som avgör hur det tas emot av användaren, utan 
placeringen av knappar och information spelar lika stor roll (Johnson, 2014; McKay, 2013). 
Även här har riktlinjer tagits i beaktning för hur informationen och funktionerna har 
presenterats i gräns-snittet för att få det användarvänligt. McKay (2013) menar att användaren 
scannar av skärmen uppifrån till ner och från vänster till höger, därför har de steg fakturan tar 
i processen valts att presenteras från vänster till höger. Det vill säga att den första aktiviteten 
som har identifierats under datainsamlingen börjar i den vänstra kolumnen och den aktivitet 
som avslutar processen är sista kolumnen längst till höger. Det gör att det blir en logisk 
ordning i de aktiviteter som utförs i processen och det blir enkelt att förstå var fakturan 
befinner sig i processen, och det är därför gränssnittet inte upplevs komplext vid 
användningen som enkäten i System Usebility scale (SUS) visar. Genom att även ta hänsyn 
till principen att funktioner som tar användaren vidare i systemet borde ligga nere till höger i 
gränssnittet, vilket det gör i det gränssnitt när användaren är inne och granskar fakturan och 
ska utföra sina aktiviteter som till exempel kontering, godkännande eller attestering (McKay, 
2013). Bidrar även det till de höga poängen i SUS-enkäten när det kommer till att användarna 
känner att gränssnittet är lätt att använda och inte upplevs komplext.   
 
Ytterligare en bidragande faktor till den höga användarvänligheten är att närhetsprincipen har 
tagits i beaktning vid skapandet av gränssnittet. Johnson (2014) menar att är viktigt att få en 
sammanhängande bild av vilken information som visas i gränssnittet hänger ihop för att göra 
det lättare för användaren att urskilja informationen som visas på skärmen. Det har gjorts 
genom att dela upp aktiviteterna i fyra olika kolumner som representerar de fakturor som 
väntar på en specifik aktivitet som ska uträttas. Genom att alla fakturor är inramade i en viss 
kolumn och ligger tätt intill varandra och radas upp neråt tyder det på att alla de fakturorna 
har en gemensam nämnare och det är att de väntar på att bli hanterade och en viss aktivitet ska 
utföras.  
 
En till bidragande faktor till att användartestet gav en sådan positiv feedback när det kom till 
användarvänlighet och att gränssnittet inte upplevdes kompenserat beror på att vid skapandet 
av gränssnittet har McKay (2013) riktlinjer följts när det kommer till att förtydliga funktioner 
med text. Även att gränssnittet inte följer McKay (2013) principer om att ikoner bör finnas 
med i funktionerna för att det ska gå fortare för användaren att känna igen funktionerna. Dock 
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hävdar han att ikoner bör vara lätta att förknippa med vad till sammanhanget och är de inte 
det bör de uteslutas. Det är skälet till att de uteslöts då det är svårt att skapa en ikon som lätt 
går att förknippa med attestera eller kontera. Därför valdes det att enbart använda förklarande 
ord i knapparna.  

6.3 Implementering  
Det är komplicerat att förutspå hur en förändring kommer tas emot av organisation (Hitt et al., 
2015). Vid analysen av datainsamlingen kan en förändring upptäckas i respondenternas attityd 
till digitaliseringen, under intervjuerna ansåg respondent 1 att digitalisering av faktura–
hanteringen inte var nödvändig då företaget inte var tillräckligt stort och ansåg att det inte 
skulle hjälpa i någon större utsträckning. Dock hade attityden på respondent 1 ändrats vid 
efter användartestet då enkäten visar att digitaliseringen med hjälp av användargränssnittet 
skulle underlätta deras arbete samt att det skulle lösa deras problem med borttappade 
pappersfakturor. Då respondent 2 och 3 var mer öppna och såg eventuella fördelar med en 
digitalisering av fakturahanteringen kan ingen större förändring i deras attityd upptäckas 
under designprocessen.  
 
En anledning till att den förändrade attityden hos respondent 1 kan kopplas till att User 
Centered Design (UCD) har använts under designprocessen vilket Kristensson et al. (2014) 
hävdar att användarna känner ett ägandeskap och där med blir lättare att ta till sig 
förändringarna. Under skapandet av gränssnittet i braindrawing-mötet fick användarna vara 
med och tycka till om gränssnittet och påverka vilka funktioner de ansåg behövdes för att 
utföra sitt arbete, samt att påverka designen av gränssnittet, vilket kan leda till en hög 
användarvänlighet.  
 
För att fortsätta den positiva attityden till digitalisering inom organisationen behövs ett fortsatt 
aktivt arbete med att få in användarna i förändringsprocessen (Hitt et al., 2015). Därefter 
behövs ett fortsatt arbete med de tre förändrings stegen som Hitt et al. (2015) hävdar är 
viktiga vid en förändring att beakta: 
 
Unfreezing – då arbetets redan satts igång hos Neava genom denna studie och att de har fått 
insikt i deras brister i nuvarande process i fakturahanteringen. Genom respondenterna 1 och 
3:s positiva inställning till digitalisering av processen under intervjuerna har även ledningen 
uppmärksammats på behovet. Genom att involvera alla användarna i framtagandet av 
gränssnittet har även förståelsen för varför en digitalisering kan förbättra deras arbetssätt 
(Ghobakhloo et al., 2012). 
.  
Transforming – då en klar förändring i attityden gällande digitalisering bland de involverade 
hos Neava inom fakturahanteringsprocessen, (vilket man kan se gällande respondent 1 svar 
vid intervjuerna och den höga poängen vid enkäten) bör en fortsatt involvering och dialog ske 
med de inblandade för att de lättare ska få en fortsatt positivet inför förändringen. Det sker 
enligt Hitt et al. (2015) att fortsätta involvera användarna i att fortsätta användartester då 
utvecklingen av gränssnittet och systemet inte är klart då det bara har testats genom en 
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klickbar prototyp och inte ett fullt fungerande system. För att kunna fånga upp eventuella 
bister i systemet behövs det arbetet fortsätta (Hitt et al., 2015; Kristensson et al., 2014)  
 
Refreezing – då det inte har gått att samla in någon data inför denna fas då ett fungerande 
system inte finns i dagsläget finns ingen data att backa upp eller ifrågasätta Hit et al. (2015) 
argument att angående det tredje och sista steget i förändringsprocessen. Dock är det 
nödvändigt att följa upp när systemet har implementerats för att kunna utvärdera hur systemet 
påverkar arbetssättet samt att ge de anställda det stöd de kan tänkas behöva för att kunna 
adaptera det nya arbetssättet. Att följa upp och mäta menar även Brocke och Rosemann 
(2010) är viktigt för att kunna se om processen används och fungerar som designen är tänkt.  
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7. Slutsatser 
 
Syftet med studien var att bidra med en ökad förståelse för vilka utmaningar en organisation 
ställs inför vid digitalisering av manuella processer. Mer specifikt ämnade studien att ge en 
ökad förståelse kring vad organisationer bör beakta vid digitalisering av manuella 
arbetsprocesser. 
 
Tre forskningsfrågor studerades:  
 
Vilka aspekter är viktigt att beakta vid transformering från manuella processer till 
digitala? 
För att kunna genomföra en digitalisering och transformering från manuella processer till att 
digitalisera dem bör organisationen först skapa sig en förståelse för hur verksamhetens 
processer fungerar. För att kunna veta var i processen en förändring gör störst skillnad 
behöver organisationen kartlägga och skapa en förståelse för de manuella processerna. Vid 
förståelse av verksamhetsprocessen menar Brocke och Rosemann (2010) underlättar för 
organisationen att skapa andra förändringar inom verksamheten. För att kunna anskaffa sig 
denna förståelse behöver organisationen beakta dessa aspekter för att kunna genomföra en 
transformering av de manuella processerna:  
  

• Skapa en förståelse för hur processen fungerar från början till slut. 	
• Kartlägg och analysera processen för att identifiera eventuella design- eller 

hanteringsproblem.	
• Skapa den digitala tjänsten utifrån en logisk följd som processen har.	
• Testa den nya designen av processen för att identifiera att den fungerar som designat.	
• Upprätta riktlinjer för hur avvikelser i processen ska hanteras. 	
• Upprätta riktlinjer för hur de fem processpelarna ska hanteras i processen och tillsätta 

en processägare som kontinuerligt övervakar processen och ser till att den utförs som 
tänkt.	
  	

Vilka faktorer är viktiga att beakta i visualiseringen av den digitala tjänsten i 
designprocessen och med ett fokus på användarvänlighet? 
För att en organisation ska kunna digitalisera processer behövs en digital tjänst som realiserar 
de aspekter som förändrar arbetssättet för de anställda. För att underlätta de anställdas arbete 
behöver därför tjänsten vara lätt att använda och följa processen logiskt. Vid skapandet av ett 
användarvänligt gränssnitt bör dessa faktorer beaktas:     
 

• Följa de grafiska riktlinjerna och använda färger på ett genomtänkt vis. 	
• Designa gränssnittet på ett sådant sätt att det följer en logik.	
• Underlätta för användaren att lätt nå målet med användningen av gränssnittet.	

	
Vilka aspekter blir centrala att beakta vid en organisations transformation till digitala 
processer? 
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Vid en digital transformering inom en organisation blir det viktigt att redan innan arbetet satts 
igång ha en förståelse för vilka centrala aspekter som bör beaktas av en organisation för en 
transformation ska ske. För att få en smidig förändring i organisation bör ledningen följa de 
nedanstående punkterna då de blir centrala för hur förändringen tas emot av de anställda: 
 

• Ledningen bör skaffa sig en förståelse för varför förändringen behövs och hur det 
kommer påverka organisationen. 

• Ledningen bör förstå att alla inom organisationen inte kommer välkomna förändringen 
på samma sätt.  

• Ge de anställda det stöd som kan tänkas behövs i form av utbildning och information 
om förändringen.   

• Involvera de som blir påverkade av förändringen genom att de får vara med o påverka 
förändringen genom att: 

o De kan vara med och påverka till den grad att deras behov blir tillfredsställda i 
den mån att de kan utföra sitt arbete obehindrat. 

o Låta de anställda får vara med och testa den digitala tjänsten under 
utvecklingen, vilket leder till lättare transformering. 

o Följa upp hur implementeringen har mottagits av de anställda efter att de har 
arbetat med det nya arbetssättet. 
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Bilaga 
 
Bilaga 1 

Frågeformulär	om	fakturaprocessen	
 

1. Namn:		
	
	
	

2. Hur	länge	har	du	arbetar	på	Neava?	
 

	
	
	

3. Vad	är	din	arbetstitel?	
	
	
	
	

4. Beskriv	din	arbetsroll	vid	betalning	av	inkommen	faktura?		
	
	
	
	
	

5. Beskriv	den	första	aktiviteten	du	gör	när	du	har	fått	in	en	faktura	som	ska	betalas	och	
hur	ser	din	process	ut	vid	normalfall?	Visa	gärna	och	tänk	högt.	
	
	
	

	
 

	
6. Vilka	faktorer	påverkar	att	det	blir	avvikelser	i	processen	och	vad	sker?	
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7. Hur	många	fakturor	hanterar	du	i	genomsnitt	varje	månad?	
	
	
	

	
 

 
8. Vilka	svårigheter	och	hinder	finns	det	med	denna	process	i	dagens	läge?		

	
	
	

	
 
 

9. Vad	anser	du	skulle	kunna	underlätta	ditt	arbete?	Ge	gärna	förslag.	
	
	
	

	
 
 
 
 


