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Sammanfattning
Telenor har sin bas i Norge och Sverigekoncernen inom Telenor består idag av de tre
bolagen; Telenor Sverige AB, Glocalnet AB samt Bredbandsbolaget. En historia av många
bolagssammanslagningar har lett till att det finns en mängd olika rutiner och arbetssätt inom
företaget. Det finns idag ingen samordnad beskrivning av processerna för affärsområde
Företag inom Telenor Sverige AB. Det finns heller inga krav från högre nivå inom företaget
att arbeta med processmodellering utan alla sådana initiativ måste komma från lägre nivåer
inom företaget.
Examensarbetet har två syften. Dels att utforma en metamodell samt välja ett verktyg för att
publicera verksamhetsprocesser som kan användas som standard inom affärsområdet
Företag. Ett andra syfte är att utreda huruvida arbete mot en mer processorienterad
verksamhet är möjlig utan krav från högre nivå inom företaget.
I examensarbetet har en stor förstudie gjorts för att kartlägga idag använda verktyg och
metoder inom Telenor samt för att samla in krav och önskemål inför framtida
utvecklingsarbete. Detta arbete gjordes främst genom intervjuer och observationer. Arbetet
innefattar en stor kartläggning av processmodeller anpassande för att beskriva
verksamhetsprocesser. Identifierade modeller utvärderades utifrån insamlade krav från
intervjuer och teoristudie. En modell valdes för att sedan modifieras genom iterativt arbete
och kontinuerliga utvärderingar mot insamlade krav. De anställda inom Företag fungerade
som referensgrupper.
Resultatet blev ett verktyg uppbyggt av en metamodell med en definierad logiskt struktur
samt en definierad grafisk notation. Processmodellen avser att modelleras och visualiseras
enligt metamodellen med hjälp av en framtagen applikation till den rekommenderade
programvaran Microsoft Visio.
Analysen nådde slutsatsen att ett företag aldrig kan bli fullständigt processorienterade utan
ledningens stöd. Hur långt arbetet går att driva utan ledningen är oklart. Den största
utmaningen är att få med sig de anställda i arbetet, speciellt om processarbetet inte kan anses
som värdeskapande arbete. Däremot kan en delvis kartläggning och påvisad nytta av en
övergång mot ett mer processinriktat arbetssätt vara en hjälp i att övertyga ledningen till att
jobba mer processinriktat.
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Abstract
Telenor has its base in Norway. The Swedish part of the Telenor Group comprise of three
companies; Telenor Sweden AB, Glocalnet AB, and Bredbandsbolaget. A history of many
corporate mergers has led to a wide variety of practices and procedures within the company.
There is currently no coherent description of the business processes within Telenor Sweden
AB. There is no requirement from higher levels within the company to work with process
modeling, meaning all such initiatives must come from lower levels within the company.
The thesis has two aims. The first aim is to develop a meta-model and select a tool to publish
business processes. This meta-model and tool is aimed be used as a standard within the
business area. A second objective is to investigate whether work towards a more processoriented organization is possible without requirements from higher level within the
company.
The major feasibility study of this thesis was done to identify currently used tools and
methods and to gather requirements and desires for future work. This work was done
mainly through interviews and observations. The work includes a large inventory of process
models suitable for describing business processes. Identified models were evaluated based
on requirements gathered from interviews and a theoretical study. A model was chosen and
then modified by iterative work and continuous evaluation of collected requirements.
Employees in the department for company customers acted as the reference groups.
The result is a tool consisting of a meta-model with a defined logical structure and a defined
graphical notation. The process model is intended to be modeled and visualized as metamodel using an application developed for the recommended software for Microsoft Visio.
The graphical notation of the meta-model is based on the process modeling language BPMN
(Business Process Modeling Notation). The graphical notation has been modified to meet the
requirements of user-driven process modeling.
The analysis concluded that a company can never become completely process-oriented
without management support. It is unclear how much work that can be achieved by
operating without the support of the top management. The biggest challenge is to engage the
employees in this work, especially if it can’t be regarded as value-creating work. However, a
partial survey and proven benefits of a shift towards a more process-oriented approach can
work as a mean of persuading management to be working more process-oriented.
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Del I - Introduktion
Introduktionen introducerar problemet genom att beskriva problembakgrunden, mål
& syfte med studien. Den beskriver även avgränsningar och valda metoder för arbete
och avslutas med en diskussion kring trovärdighet och validitet baserat på valda
metoder.
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1. Inledning
En viktig konkurrensfaktor för dagens företag är att ha en effektiv verksamhet. Det vill
säga att göra rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle (Davenport, 1993; Hammer and
Champy, 1993; Burlton, 2001; Harmon, 2003, 2007; McCormack, 1999; Seltsikas, 2001;
Aysar and Johnson, 2003; McCormack et al, 2005). För att kunna effektivisera
verksamheten krävs en metod för att beskriva och skapa förståelse för den befintliga
verksamheten samt ett sätt att visualisera och kommunicera effekten av planerade
framtida förändringar. Med detta avseende används processmodeller som en metod
för att visualisera och kommunicera företagets verksamhet.
Att införa en processorienterad företagskultur är ofta tidskrävande och kräver vanligen
mycket arbete och resurser (Soliman et al, 2000). Den mesta litteraturen påvisar vikten
av ledningens engagemang för att genomföra en verksamhetsförändring mot en mer
processorienterad verksamhet. Ledningens engagemang anses av många forskare vara
den viktigaste faktorn för ett lyckat förändringsarbete.
Denna artikel avser att undersöka möjligheten att få en verksamhet processorienterad
utan företagsledningens uttalade stöd. Studien inriktar sig på de omständigheter då
alternativa implementeringssätt är nödvändiga och studien fokuserar på
förutsättningar och potential för ett alternativt implementeringssätt av
processbeskrivningar.
Denna studie är utförd i samarbete med teleoperatören Telenor Sverige AB (TSAB).
Hos TSAB finns idag inga krav från högre nivåer inom företaget att arbeta med
processmodellering. Alla sådana initiativ måste därmed komma från lägre nivåer inom
företaget.

1.1 Kartläggning av verksamhetsprocesser
I detta arbete definieras en process som en beskrivning över hur något utförs, ett antal
steg som gås igenom för att utföra en uppgift. Hur ingående denna beskrivning är kan
variera. Verksamhetsprocesser är därmed en beskrivning över hur ett företags arbete
utförs. En processkartläggning är en metod som används för att beskriva en process
genom att fokusera på de viktigaste elementen.

1.2 Om Caseföretaget Telenor
Telenor etablerades på den svenska marknaden som ett av de första telekomföretagen
efter att det svenska telemonopolet avskaffades. Företaget är grundat i Norge som den
statliga teleoperatören. 2005 köpte Telenor internetleverantören Bredbandsbolaget och
mobilleverantören Vodafone Sverige och 2006 köptes IT och telekombolaget Glocalnet.
Telenor har sin bas i Norge och Sverigekoncernen inom Telenor består idag av de tre
bolagen; TSAB, Glocalnet AB samt Bredbandsbolaget. De har kunder inom mobil och
fast data samt telefoni. Bolaget är uppdelat på fem affärsområden; Konsument,
Kundtjänst, Nät, IS/IT och Företag.
Detta examensarbete är utfört på BOE- (Business Operational Excellence) gruppen, en
grupp som driver förbättringsarbete på de olika avdelningarna under affärsområdet
Företag, se figur 1.
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Sverigekoncernen inom Telenor

Glocalnet

Konsument

Telenor Sverige AB

Kundtjänst

Företag

Bredbandsbolaget

IS/IT

Nät

BOE

Figur 1. Företagsstrukturen på Sverigekoncernen inom Telenor

Historien av många bolagssammanslagningar har lett till att det finns en mängd olika
rutiner och arbetssätt inom företaget. Det finns idag ingen samordnad beskrivning av
processerna för affärsområde Företag inom TSAB. För de processer som finns
beskrivna finns ingen gemensam grafik eller struktur, och det finns inget gemensamt
ställe att publicera och sprida processbeskrivningarna.
I BOE’s arbete med ständiga förbättringar finns ett behov av enkla
processbeskrivningar som skapar samsyn i organisationen. Det finns önskemål om en
gemensam modell för att beskriva verksamhetsprocesser för att underlätta
kommunikationen mellan olika avdelningar.
Idag finns inget krav från högre nivå inom företaget att arbeta med processmodellering
utan alla sådana initiativ måste komma från lägre nivåer inom företaget.

1.3 Mål & Syfte
Detta examensarbete har två syften. Det första syftet är att utforma en metamodell
samt välja ett verktyg för att publicera verksamhetsprocesser som kan användas som
standard inom affärsområdet Företag. En metamodell är en beskrivning över hur
processerna ska modelleras med definierad logik och semantik.
Målet med utformningen av metamodellen och verktyget är att de ska var en hjälp i
BOE’s arbete med ständiga förbättringar genom att visualisera arbetet och därigenom
underlätta identifiering av brister i de befintliga processerna. Målet är därigenom att
skapa förutsättning för modellering och publicering för alla gemensamma processer på
affärsområdet Företag. Ett andra mål är även att anpassa modell och verktyg så det
passar behov och önskemål från alla inblandade parter.
Det andra syftet med arbetet är att utreda huruvida arbete mot en mer
processorienterad verksamhet är möjlig utan krav från högre nivå inom företaget.
Målet är därmed även att identifiera viktiga faktorer vid utformning och
implementering av processbeskrivningar som stödjer detta syfte. Därigenom ta fram
förslag på hur implementering och utformning bör ske utifrån gällande
förutsättningar. Målet med dessa förslag är att de ska fungera som en hjälp för BOE-
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gruppen vid utformning av sin strategi att styra om arbetet till att bli mer
processorienterat.

1.4 Problemformulering
Rent praktiskt består examensarbetet av att utforma en metamodell, samt välja ett
verktyg för att rita upp och publicera processmodeller på företaget. I arbetet ingår även
att motivera val av modell genom en presentation av de vanligast använda
processmodeller för modellering av verksamhetsprocesser. Sammanställning av
leverabler från företaget visas i tabell 1. Därtill har arbetet kompletterats med en analys
över aspekter som påverkar detta arbete då förutsättningarna är att implementering
ska ske utan krav från högre nivåer inom företaget.

Tabell 1. Planerade leverabler för examensarbetet.

Leverabler
Beskrivning av nyttan med användandet av processbeskrivningar
En översikt över olika modeller som används för att beskriva
verksamhetsprocesser
Förslag på modell och verktyg som BOE-gruppen ska använda
Användarguide för vald modell
Använda föreslagen modell och verktyg för att modellera Säljprocessen
för affärsområdet Företag

1.5 Avgränsningar
Avgränsningar är gjorda till att välja en processmetamodell som idag finns och
används på andra företag. Därefter modifiera och anpassa vald metamodell till den
befintliga verksamheten utifrån teori från tidigare forskning kring förändringsarbete
samt önskemål från företaget.
Valet av modell baseras på internt insamlade krav, samt krav från teorin. Interna krav
är avgränsade att endast omfatta åsikter från BOE-gruppen och avdelningarna
Kundhantering, Produkt & Marknad och Sälj inom affärsområdet Företag. Åsikter från de
fyra avdelningarna på Företag har ytterligare begränsats till att representeras av
åsikterna från två personer från respektive avdelning med undantag från Produkt &
Marknad där tre personer har intervjuats.
Denna rapport behandlar endast processmodeller som beskriver verksamhetsprocesser
anpassade för arbete med förändringsarbete. Verktyg fick inte fick medföra några extra
kostnader, vilket innebar en stor begränsning i urvalet av verktyg.
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1.6 Terminologi
Begreppsmodell

En självständig beskrivning av verkligheten.

Best-practice

Innebär att man hävdar att det finns en teknik, metod,
process, aktivitet, drivkraft som är mer effektiv på att
leverera ett specifikt resultat än någon annan teknik,
metod, process etc. Idén är att med de rätta processerna,
kontroller och tester kan ett önskat resultat levereras med
färre problem och oförutsedda komplikationer.

BOE

Business Operational Excellence. En grupp som arbetar med
att leda förbättringsarbete inom avdelningen företag på
Telenor Sverige AB.

Bottom-up

Ett underifrånperspektiv där enskilda delar av systemet
först specificeras i detalj. Dessa element kopplas samman
till större system.

Business Process
Management

Är en styrmetod inriktad till att anpassa alla aspekter av
en organisation utifrån kundbehov. Det är en metod som
främjar företagens effektivitet genom att arbeta med
innovation, flexibilitet och integration av teknik.

Content Management

Definierar vilket input och output som finns i varje steg.

Control ES

Processmodelleringsverktyg
publicering

Feedback-loop

När en händelse är en del av en kedja som utgör en krets
eller slinga, då händelsen ger "feedback" till sig själv.

Kaizen

Kaizen är en metodik för kontinuerlig förbättring och
handlar inte om att radikalt förändra processer.

Knowledge management

Utnyttjande av de anställdas kunskap genom att jobba
med att bevara och återanvända kunskapen.

Kunden

Definieras i detta arbete som medarbetare
affärsområdet Företag på Telenor Sverige AB

Mashups

En webbsida eller ett program som kombinerar data eller
funktionalitet från två eller flera externa källor för att
skapa en ny tjänst.

Metamodell

En modell är en abstraktion av fenomen i den verkliga
världen, en metamodell är ännu en abstraktionsnivå som
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för

modellering

och

på

Inledning

beskiver egenskaper hos modellen.
Det innebär analys, konstruktion och utveckling av ramar,
regler och begränsningar för modellering av en
fördefinierad typ av problem.
Modelleringsspråk

Logiken och de grafiska notationerna som definierar hur
processerna ska beskrivas.

Input

Objekt in

Output

Objekt ut

Processkarta

En beskrivning över en serie aktiviteter i företagets
värdekedja.

Process Management

En beskrivning över aktiviteter för att beskriva och
hantera kunskap.

Q-forum

Diskussionsforum och arbetsgrupp för förbättringsarbete
på Telenor Sverige AB.

SEQUAL-ramverk

Ramverk utvecklat för att utvärdera kvaliteten av
processmodeller. Ramverkets utformning grundar sig i
semiotiska studier, vilket är studier i kommunikation,
tecken och symboler.

Sex Sigma

En metodik för förbättringsprojekt. Målet är att nå
besparingar genom att minska orsaker till defekter och
variation i tillverkningsprocesser och affärsprocesser.

SOX certifiering

Sarbanes-Oxley Act. En lag som omfattar alla företag eller
bolag som är börsnoterade i USA. Lagen består av olika
direktiv som ställer krav på kontroll av verksamheten.
Däribland tydliga verksamhetsprocesser.

Technical Solution

Avdelning inom affärsområde Företag på Telenor Sverige
AB som arbetar som tekniskt säljstöd mot andra
avdelningar.

Top-down

En strategi för nedbrytning av ett system för att få inblick i
dess sammansatta delsystem.

TSAB

Telenor Sverige AB.

Verklighetsmodell

En avbildning av verkligheten i skala 1:1.
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2. Metod
2.1 Forskningsstrategi
Forskningsstrategi beskriver den teori som har legat till grund för angripande av
beskrivet problem. Metoden beskriver vald ansats och de aspekter som har fokuserats
på i detta arbete.
2.1.1 Placering av arbete
Projektet grundar sig i förändringsarbete. John P. Kotters och Kurt Lewins teorier kring
förändringsarbete användes för att skapa en målbild av vilken del av
förändringsarbetet som detta projekt skulle kunna påverka. Detta för att förtydliga
dess syfte.
Lewin beskriver de tre stegen för förändring. Lewin definierar dessa steg som
uppluckring, där gamla föreställningar ifrågasätts, förändring, där den faktiska
förändringen genomförs och frysa, där förändringen etableras och blir norm (Lewin,
1947). Mer konkretiserat utifrån verksamhetsförändring beskriver J. P. Kotter i boken
Leading Change om de åtta stegen som krävs för beständig förändring i ett företag.
Dessa steg är; skapa insikt, bilda koalition, utveckla vision och strategi, kommunicera vision,
involvera personal, skapa snabb framgång, initiera ytterligare förändring och slutligen
förankra förändringen i företagskulturen (Kotter, 1996).
För detta projekt är målet för att skapa förutsättning för att utveckla vision och strategi,
kommunicera vision, involvera personal sett till Kotters teori och bidra till uppluckring och
förändring enligt Lewin. Ställs dessa modeller emot varandra skulle det kunna se ut
som i Figur 2 där den röda rutan motsvara den del i förändringsarbetet där detta
projekt skulle kunna påverka.

Figur 2. Målbild för projektet placerat i ett sammanhang av förändringsarbete grundat på
förändringsteori av J.P. Kotter och K. Lewin

2.1.2 Strategi för insamling av data
Metoder för detta arbete grundar sig i klassiskt produktutvecklingsstrategi. Genom
utvärdering och framtagning av koncept har vi utgått från Ulrich and Eppingers (2008)
generiska produktutvecklingsprocess. Definiera problemet som är det första steget
identifierades som en kritisk punkt och fick därmed stort fokus i detta arbete. Målet
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var dels att kartlägga uttalade behov och önskemål men även att hitta potentiella
förbättringar som inte uttalas.
Då förutsättningarna var att undersöka möjligheten för att utforma processmodeller
som anställda på företaget upplever en direkt nytta av, och därmed väljer att arbeta
enligt dem utan krav från högre nivå inom företaget, kom användaraspekter att få en
central roll. Detta arbete grundades därmed till stor del på resultaten i (Olsson, 2008)
kring vikten av kundinvolvering i utvecklingsarbete:
”kundinvolvering är ett avgörande framgångskriterium… att alla inblandade har en tydlig bild
av kundens verklighet och problem på sina näthinnor. Och Produkterna blir framgångsrika om
denna bild får vara den yttersta vägledaren för projektets resultat.” (Olsson, 2008)
Kundinvolvering kom att få en viktig roll genom hela projektet. Problemet
tydliggjordes genom stort fokus på intervjuer, observationer och insamling av material
från de olika avdelningarna.
2.1.3 Strategi för modellutveckling
Arbetet med val och utvärdering av modeller har delvis grundats i Kihlanders (2009)
resultat kring modellutveckling. Kihlander skriver hur det finns ett glapp mellan teori
och modell men att det även finns ett glapp mellan modell och praktik, att båda dessa
måste beaktas vid modellutveckling.
Val av modell och verktyg har baserats på Kihlanders (2009) teori och skett med två
olika fokus. Glappet mellan teori och modell togs hänsyn till i en inledande
utvärdering av identifierade modeller, där modellerna utvärderades utifrån teori kring
viktiga egenskaper vid beskrivning av verksamhetsprocesser, tre modeller valdes ut.
Därefter utvärderades glappet modell-praktik genom funktionstester mot
slutanvändare av valda modeller, och en slutgiltig modell valdes.
Även utvärdering av vald modell skedde likt val av modell med två olika fokus.
Utvärderingen skedde iterativt. Vald modell modifierades utifrån erhållna resultat från
slutanvändartester
och
teori
kring
viktiga
utformningsaspekter
av
processbeskrivningar, anpassade för att beskriva verksamhetsprocesser.

2.2 Metoder för datainsamling
Valda metoder syftar till att ge en bred förståelse för problembakgrunden och har stort
fokus på användarens situation vid val och utveckling av modell. Vid val av metoder
för datainsamling har en så kallad källtriangulering anammats genom att eftersträva en
spriding av respondenter med olika relation till problemet. Använda metoder för
datainsamling beskrivs nedan.
2.2.1 Vetenskapliga artiklar
Artikelsökning har genomförts iterativt. Inledande sökningar gjordes breda utifrån
sökord definierade i problemformuleringen. Intressanta artiklar sorterades och
strukturerades upp utifrån olika områden. För att få en bredare bild av identifierade
områden genomfördes djupare sökningar via referenslistor. Nya sökningar har sedan
gjorts utifrån synonymer men även utifrån nya närliggande områden hittade i artiklar
med mål att få en tydlig bild av existerande teori inom området. Artikelsökningen
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genomfördes tills dess att ställda frågor besvarats och inga nya intressanta referenser
hittades.
Inom områdena: utformningsaspekter, implementering av processer samt kartläggning
av processmodeller är referenslistan begränsade till ett fåtal författare. Detta är till följd
av att lite information hittades inom dessa områden som är relativt outforskade. Detta
är särskilt tydligt i avsnittet Processmodeller där större delen av teorin är grundad på
ett fåtal artiklar av Aguilar-Savén och Jørgensen.
2.2.2 Interna dokument
Inledande bestod studien till viss del av att samla ihop och få en bild av hur
processmodeller ser ut och används på företaget idag. Genom att kartlägga för- och
nackdelar med befintligt arbete kring modellering och publicering finns det möjlighet
att ta tillvara på det som redan fungerar och arbeta vidare med de delar som upplevts
som problem i modellering och publicering. Dels studerades tidigare processmodeller
producerade av BOE-gruppen men även processmodeller använda på andra delar av
företaget.
2.2.3 Intervjuer
Intervjuerna genomfördes semi-strukturerat. Sammanställt resultat från intervjuerna
återfinns i Kapitel 4. För Intervjumall se bilaga 1.
BOE
Intervjuerna med BOE (Business Operational Excellence) syftade till att ge en
bakgrundsbild av nuvarande förbättringsarbete. Avsikten var att få insyn i hur de
jobbar, vilka modeller, metoder och verktyg som används. Syftet var att kartlägga
behov och önskemål på framtida modeller och verktyg från ett producentperspektiv.
Samtliga representanter med olika ansvarsområden intervjuades. Vid intervjuerna av
medarbetare i BOE-gruppen skedde validering av insamlade fakta genom att
respondenten efteråt erbjöds att läsa igenom intervjumaterialet för att korrigera
missuppfattningar och göra förtydliganden.
Interna processexperter
Två nyckelpersoner i en tidigare storsatsning kring processarbetet på företaget
intervjuades för att kartlägga tidigare arbete, vad som gjordes och vilka lärdomar det
gav. Både vad gäller strategi för implementering men även utformning av
processkartor.
Medarbetare på affärsområde Företag
Alla intervjuade personer medverkar i forum för förbättringsarbetet inom
affärsområdet Företag. Respondenterna valdes utifrån tidigare erfarenheter av
processer i samråd med representanter från BOE-gruppen. För att få en så bred
spridning som möjligt valdes dels personer med erfarenhet av processarbete men även
personer som aldrig tidigare aktivt hade deltagit i arbete med processer. De
respondenterna med erfarenhet av processarbete bidrog med erfarenheter av fördelar
och nackdelar kring tidigare projekt med processmodellering samt förslag på
förbättringar av dessa. De respondenter utan tidigare erfarenhet av processer bidrog
med åsikter kring hur processmodeller bör utformas för att upplevas attraktiva att
9

Metod

arbeta med vid en första anblick, men även till att skapa en bild av skillnaden i
arbetssätt mellan de olika avdelningarna.
Totalt har två intervjuer genomförts på var och en av avdelningarna inom
affärsområdet Företag, med undantag för Produkt & Marknad där tre personer
intervjuades. Produkt & Marknad är en nybildad avdelning från en sammanslagning
av Produktavdelningen och Marknadsavdelningen därmed baseras deras erfarenhet
till stor del på arbete då dessa avdelningar var organiserade var för sig. För att få en
inblick i tidigare arbete i de respektive avdelningarna intervjuades 3 personer från
denna avdelning. Under intervjuer av medarbetare på affärsområde Företag
tillämpades så kallad dialogisk validering där uppfattningar upprepades för att på så
sätt kunna bekräftas att de är korrekta av respondenten.
2.2.4 Observationer
Vardagliga observationer har skett kontinuerligt under hela studien då studien
genomfördes på plats på TSAB. Målet med observationerna har varit att skapa en
förståelse för kundens verklighet. Med kunden avses medarbetare på affärsområdet
Företag på TSAB. En stor del av denna förståelse har fåtts genom närvaro på företaget
och medverkande i dagliga konversationer. Medverkan har skett genom närvaro på
veckomöten och diskussioner kring dagligt arbete men även genom medverkan i olika
Q-forum.
Inhämtad information från observationer har varit en påverkande faktor i val där fakta
inte funnits eller inte varit entydig. Vid viktningen inför val av modell var information
från observationer en del i identifieringen av underförstådda krav.

2.3 Metoder för dataanalys
Data har samlats in främst från teori och intervjuer, nedan beskrivs hur dessa data har
analyserats.
2.3.1 Teori
Teori har analyserats genom kategorisering utifrån valda frågeställningar. Teoretiska
påståenden har jämförts med resultat från intervjuer för att få en bild av skillnader och
likheter mellan teori och praktik. Teorin har fungerat som uppslag för nya
frågeställningar och vinklingar och använts som en hjälp i analys av intervjuer samt
sammanställande av intervjuformulär.
2.3.2 Intervjuer
Intervjuer har skett med två syften. Dels att kartlägga nuvarande arbete och få en
förståelse för gällande arbetssituation, men även att samla in krav och önskemål
gällande utformning av processmodellerna.
Intervjuer gällande krav och önskemål har analyserats genom att strukturera upp
innehållet i olika kategorier för att sedan jämföra svar, hitta likheter och olikheter
mellan dessa. I samtliga intervjuer har samma frågor använts för att minimera egna
tolkningar och underlätta jämförelsen.
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Den del av intervjuerna som syftade till att få en förståelse för företagskultur och
arbetssätt har strukturerats upp enligt en metod där insamlad information byggs ihop
likt ett pussel. Ny information kompletterar pusslet och målet är att skapa en hel bild
över situationen och avser att hjälpa identifieringen av luckor där information saknas.
Dessa resultat har byggt upp en grundförståelse för problemet och verksamheten och
varit en hjälp vid val av fokus i teoribakgrund och genomförande. För intervjumall, se
bilaga 1.

2.4 Utveckling av processmetamodellen
Vid utvecklingen av en metamodell för processmodellering av verksamhetsprocesser
på Telenor har befintliga modelleringsspråk legat till grund för utvecklingen. En
utvärdering av modellernas egenskaper och iterativ utvärdering av metamodellens
egenskaper genomfördes under utvecklingsfasen.
2.4.1 Kartläggning av befintliga processmetamodeller
En grundlig modellsök har genomförts för att kartlägga övergripande egenskaper hos
olika typer av processmodeller. Kartläggningen grundas i studier av vetenskaplig
litteratur som har kompletterats med sökningar på internet. Variationer av modeller är
oändliga och en helomfattande kartläggning ligger utanför ramen på detta arbete. En
sammanställning över identifierade grundprinciper, standardramverk och
modelleringsspråk återfinns i kapitel 4.
2.4.2 Utvärdering av befintliga processmetamodeller
En kravspecifikation sammanställeds för att ligga till grund för en första utvärdering
av samtliga identifierade modeller. Modellerna vägdes mot varandra med målet att
sortera ut de tre modellerna som erhållit högst poäng.
Kravspecifikationen bygger på krav och önskemål kartlagda från intervjuerna och
identifierade krav från teoribakgrunden. Från intervjuerna används dels explicit
uttalade krav, men även krav identifierade av författarna grundade på beskrivna
arbetssätt och upplevda problem i dagens arbetssituation.
Insamlade krav sammanställdes uppdelad i aspekterna: utformning, användning,
innehåll och teknik. Kraven viktades efter uttryckt betydelse från både intervjuer och
teori. Viktningen grundas på hur mycket respektive krav påverkar den upplevda
nyttan av processmodellen baserat på åsikter från litteraturen och intervjuerna om den
förväntade påverkan. De krav som definierats både i litteraturen och i intervjuerna har
fått en högre viktning jämfört med krav som har framkommit genom enbart en av
källorna. De olika kraven viktades i skala 1, 3 eller 9. Där 1 symboliserar en liten
påverkan medan 9 betyder en omfattande påverkan. Kravspecifikationen med
definierade mätpunkter återfinns i Bilaga 2. Kravspecifikationen de olika modellernas
viktade egenskaper återfinns i Bilaga 3.
De tre modeller med högst poäng utvärderades därefter mot BOE-gruppen och de tre
Q-forumen i form av workshops för att besluta vilken modell som skulle stå till grund
för vidareutveckling och anpassning till den specifika verksamheten.
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2.4.3 Utvärdering och modifiering av processmetamodellen
Utformningsaspekter av den slutgiltigt valda modellen modifierades genom iterativt
arbete och kontinuerliga utvärderingar mot kravspecifikationen. Medlemmar i Qforum och BOE-gruppen har fungerat som referensgrupper.
Ramverket SEQUAL har använts som grund för utvärderingen av modellens
egenskaper under utvecklingen av metamodellen. SEQUAL-ramverket utvärderar
modellens kvalitetsegenskaper inom olika kategorier vilka är fysisk kvalitet, empirisk
kvalitet, syntaktisk kvalitet, semantisk kvalitet, uppfattad semantisk kvalitet, pragmatisk
kvalitet, social kvalitet, samt organisatorisk kvalitet.
SEQUAL-ramverket baseras på att beroende på bakgrund och kunskap om den
beskrivna processen har olika referenspersoner olika möjlighet att utvärdera specifika
modellegenskaper. För att utvärdera den pragmatiska kvaliteten, det vill säga hur väl en
aktör förstår modellen, kräver det att det är en referensperson utan tidigare kunskap
om den beskrivna processen. Är den i stället den semantiska kvaliteten som ska
utvärderas, det vill säga kunskapen om hur väl modellens antaganden är korrekta och
relevanta för problemet, krävs en referensperson med god insikt i den beskrivna
processen. Beskrivning av de övriga kvalitetsegenskaperna samt vilka mätpunkter
som SEQUAL–ramverket omfattar, se Bilaga 4.
Som en del i det iterativa arbetet med att utveckla metamodellen modellerades en
intern process på företaget. Utdrag ur den modellerade Säljprocessen visas i Bilaga 5.

2.5 Validitet i val av metoder och angreppssätt
Avsnittet beskriver arbetets validitet baserat på val av modeller och val av arbetssätt.
Nedan diskuteras intern validitet, extern validitet samt reliabilitet till följd av metoder
och arbetssätt.
2.5.1 Intern validitet
Den interna validiteten handlar om forskningsprocessens påverkan på kunskapens
giltighet.
Innan studiens början anses författarna inte ha haft specifik kunskap inom behandlat
ämne. Författarnas bakgrund grundar sig snarare i generell organisationslära med
fokus på effektiviseringar i produktutvecklingsprocesser än arbete med att styra om en
verksamhet till att bli mer processorienterad. Resultatet har därmed inte kunnat
påverkas av tidigare erfarenheter. En risk med lite tidigare erfarenhet inom ämnet är
att den övergripande bilden saknas vilket kan medföra att vissa områden inte
inkluderas i teoristudien. Detta problem har tagits hänsyn till genom att inledande
lägga stort fokus på att fördjupas sig i ämnet genom en grundlig och bred teoristudie
för att med tiden smalna av den mot specifik frågeställning. Teoristudien har heller
inte avgränsats till att endast omfatta den första delen av arbetet utan har används som
ett verktyg genom hela studien.
Hur validitetsaspekter har beaktats vid val av respondenter, insamlad data samt analys
av data beskrivs i avsnitten ”Metoder för datainsamling” och ”Metoder för
dataanalys”.
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2.5.2 Extern validitet
Då studien är gjort utifrån en kvalitativ studie finns inga antaganden kring studiens
generaliserbarhet. Resultat från studien har presenterats genom att tydligt skilja på
insamlad data från intervjuer och identifierade samband bland dessa. Detta har gjorts
genom att insamlad empirisk data sammanfattats och strukturerats upp efter de ställda
frågorna i tur och ordning. Strukturering av data har skett utifrån intervjumallen.
Samtliga svar från de olika intervjuerna har sammanfattats under respektive fråga,
genom att placera erhållna svar på samma fråga intill varandra har denna gruppering
inneburit en indirekt jämförelse. Inga data som utgjorde svar på ställd fråga har
sorteras bort. Där information saknas från en specifik avdelning innebär det att inget
svar erhölls på frågan från den avdelningen. En rent objektiv presentation av det
empiriska resultatet har därmed eftersträvats. Först under Diskussion lyfts och
diskuteras hittade samband och frågeställningarna som författarna anser intressanta
för studien.
Resultatets kan endast anses vara direkt tillämpbart för det specifika fallföretaget TSAB
då studien haft stort fokus på verksamheten på just det företaget. Därutöver kan
resultatet ses som en case-studie som tillför ingående beskrivningar kring specifika
problem och möjligheter som råder inom företaget, vilket kan vara användbart vid
studier av liknande fall. För att underlätta denna jämförelse har arbete lagts på att
placera detta case i ett forskningsteoretiskt perspektiv men även med att ingående
beskriva rådande förutsättningar på case-företaget för detta arbete.
2.5.3 Reliabilitet
Reliabiliteten i insamling av data genom intervjuer bygger på att samtliga intervjuer
har utförts av två personer. För att försäkra att inga fakta har feltolkats har intervjuerna
spelats in för att sedan möjliggöra direkta avskrivningar och citeringar för att göra
sammanställningen av intervjumaterialet så objektivt som möjligt.
Reliabiliteten grundar sig även i stor erfarenhet hos handledare. Handledarna för detta
arbete bestod av en forskare på KTH samt en anställd inom BOE-gruppen på TSAB .
De innehar tillsammans bred kunskap inom organisationsteori, förbättringsarbete,
processorienteringsarbete, processkartläggning, innovationsforskning inriktad på
kundfokus, både rent forskningsmässigt men även praktiskt. De har varit en stor hjälp
i att tillföra arbetet olika perspektiv.
Då handledningen från de två handledarna har skett helt oberoende av varandra
minskar även risken med att arbetet styrts i en viss riktning.
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Del II – Teoretisk referensram
Likt arbetet i stort har teoristudien två syften. Ett första syfte är att förtydliga erhållen
frågeställning och kartlägga befintlig forskning kring förbättringsarbete genom
processimplementering bottom-up. Första delen av teoristudien innefattar därmed
grundläggande teori inom Knowledge Management för att få en övergripande bild och
inblick i nyttan av processmodellering som verktyg i tjänsteföretag. Därefter följer teori
kring implementering av processer utifrån ett Bottom-up perspektiv.
Ett andra syfte med teoristudien är att kartlägga befintliga verksamhetsprocessmodeller anpassade för förbättringsarbete samt att samla in krav på
utformningsaspekter av processmodeller. Denna teori ligger som grund för val och
modifiering av vald modell. En sammanställning över insamlade krav från teorin
återfinns i kravspecifikationen, se bilaga 2.
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3. Processarbete ”bottom-up”
Avsnittet inleds med grundläggande information kring förbättringsarbete genom
arbete mot en processorienterad verksamhet. Detta för att ge en bakgrund och placera
arbetet i dess sammanhang. Därefter följer existerande forskning kring
processimplementeringsarbete ”bottom-up”.

3.1 Förbättringsarbete med Knowledge Management
Förbättringsarbete handlar om att utnyttja resurser på rätt sätt. Mänskliga resurser kan
utnyttjas mycket effektivare om företaget arbetar med Knowledge Management.
Knowledge Management definieras som utnyttjande av de anställdas kunskap genom
att jobba med att bevara och återanvända den (Soliman et al, 2000). Knowledge
management blir som mest effektivt vid arbete med att integrera system som
sammankopplar olika discipliner och visar deras koppling sinsemellan (Soliman et al,
2000). Sanchez et al (1996) beskriver vikten av den kollektiva kunskapen som förmågan
att samordna tillgångar och resurser för att kunna nå företagets mål. Knowledge
Management består enligt Kang et al (2003) av de två huvuddelarna: Process
Management och Contents Management. Process Management definieras som en
beskrivning över aktiviteter för att beskriva och hantera kunskap medan Contents
Management svarar på vilken kunskap det är man pratar om. Det vill säga Contents
Management definierar vilket input och output som finns i varje steg.
3.1.1 Process Management
Enligt Kang et al (2003) är arbetet med Process Management en förutsättning för att
bedriva förbättringsarbete. Arbetsflöden är en betydande del av Process Management.
Soliman (1998) definierar en processkarta som en beskrivning över en serie aktiviteter
som finns i företagets värdeskapandekedja. McCormack (2005) beskriver hur
processkartläggningen är det första kritiska steget mot en mer processorienterad
verksamhet. Det kopplar samman verksamhetens strategi och kundnytta till
processutveckling och styrning på ett effektivt och visuellt sätt. Han beskriver även hur
en utförlig översikt över processerna är grunden för företag att lyckas i framtiden.
Genom att skapa en klar bild över företaget och dess yttre gränsytor går det att skapa
förutsättningar för förändringsarbete. Processkartan syftar till att förenkla processer,
öka effektiviteten och minska kostnaderna i företaget.
Ljungberg & Larsson (2001) beskriver målet med processens externa fokus som:
”förmågan att göra rätt saker” och det interna arbetet som: ”förmågan att göra saker rätt”.
”De anställdas prestationer kan aldrig bli bättre än vad processen tillåter dem till” (Fritt
översatt: Anjard, 1995). Ett företags processer beskrivs som det mest kritiska och
viktigaste konkurrensverktyget (Anjard, 1995; McCormack, 2009). Forskare är eniga
om att ett mer processorienterat arbete har en stor positiv inverkan på företags kvalitet
och effektivitet (Davenport, 1993; Hammer and Champy, 1993; Burlton, 2001; Harmon,
2003, 2007; McCormack, 1999; Seltsikas, 2001; Aysar and Johnson, 2003; McCormack et
al, 2005)
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3.1.2 Kommunikations- och informationsflöden är en viktig aspekt
”Processkartläggningar av uppgifter som ska genomföras borde kompletteras med information
om hur flödet av kunskap ser ut” (Kang, 2003)
Det är viktigt att kartlägga vilken användbar information som finns i en organisation,
hur man får tag i informationen och var den finns tillgänglig (Soliman, 1998). Kock et al
(2008) beskriver hur processer i tjänsteföretag idag är kommunikationsintensiva och
hur de flesta problem vid förändring av processen visas i kommunikationsflöden,
därför är kommunikationen viktig att beakta. Kommunikationsorienterade
processmodeller har bevisats förtydliga grundproblemen och ineffektivitet i
informationsintensiva processer. Karläggning av kunskaps- och informationskällor kan
komplettera rena funktionsprocesskartor och därmed höja hur effektivt företaget tar in
och sprider information. Därför är det viktigt enligt Soliman et al (2000) att integrera en
informationsflödeskartläggning i processkartläggningen då nästan all nödvändig
information genereras och används inom företaget.
3.1.3 Förändringsarbete i tjänsteföretag
McCormack (2005) beskriver hur företag ofta styrs av mentala modeller eller djupt
inrotad förståelse och antaganden över hur saker ska utföras. De modellerna baseras
ofta på specifika personers förståelse och kan se olika ut inom företaget vilket skapar
ett stort individberoende.
Processer ses alltmer som viktiga strategiska tillgångar för allt fler företag. Detta
bevisas av det växande antal patent på processer som registreras (McCormack, 2005).
McCormack (2005) beskriver hur Michael Dell gick ut och kommenterade hur de flesta
av de 1000 patent som de har registrerade är processförbättringar och kommenterade
vikten av att se företag som integrerade processer framför organiserade funktioner.
Ett verktyg för att identifiera kundnytta
Det främsta syftet med att kartlägga processer är enligt Soliman (1998) och Anjard
(1995) att möjliggöra arbete med ständiga förbättringar, optimera cykeltider och ta bort
fel och dubbelarbete då processkartläggningen förtydligar de värdeskapande stegen
mot att skapa önskat output. Vill man genomföra förändringar i processen är det
därför nödvändigt att kartlägga den. Soliman (2000) beskriver hur en
processkartläggning som visar på allokering av resurser är till stor hjälp i rekrytering
och planerig av resursbehov.
Ett tydligt kundfokus är en av de grundläggande principerna i processtyrning. Soliman
(1999) och Anjard (1995) skriver om hur en organisations kunskap ligger till grund för
värdeskapande för kunden, hur den definieras som det värde som adderas till erhållet
input för att skapa en önskad output i företaget.
Enligt Aguiar och Weston (1993) innebär kartläggning av processer ökat kundfokus
genom identifiering av icke värdeskapande arbete. 3M, Cisco, Texas Instruments och
Dell är några exempel på företag som McCormack (2005) beskriver har nått framgång
och blivit effektivare, flexiblare, mer integrerade och kundfokuserade genom högre
processorientering.
Tjänster som organiserad kunskap
Stewart (1997) beskriver kunskap som det intellektuella kapitalet som består av
strukturellt kapital, humant kapital och kundkapital. Soliman et al (2000) beskriver att
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arbetet med att organisera kunskap är en förutsättning för att den ska bli tillgänglig
och kunna användas på ett bra sätt. Att allt fler företag ser den kollektiva kunskapen
inom företaget som en stor konkurrenskraft på marknaden genom ökade intäkter och
marknadsandelar. Arbetet med att strukturera upp kunskap ökar även samarbetet
inom företaget som därmed leder till ökad trivsamhet och effektivitet bland de
anställda.
Hammer (1999) beskriver hur företag inte längre ses som en sammansättning av olika
funktioner utan som en kombination av integrerade processer. Processer ses som en
stor tillgång som ständigt måste utvecklas och kräver investeringar.
Processmodeller används idag i en mängd olika syften såsom: omorganisering och
arbetsledning, kontroll, certifiering och resursplanering av anställda och allokering av
resurser mellan olika aktiviteter i processen (Becker et al, 2000).
Jobba för en kunskapsfokuserad kultur och öka kunskapsspridningen
En studie på Price Waterhouse Coopers (Price Waterhouse Coopers, 1999) resulterade i
en sjupunktsstrategi över hur man förstärker känslan hos de anställda av vad de kan,
och faktiskt höja kunskapsnivån hos dem. En förutsättning för arbete med strategin är
att det finns fungerade och välutvecklade processbeskrivningar. Studien visar på
vikten av att fokusera på informations- och kunskapsflöden. De sju punkterna
beskriver hur företaget ska; fokusera på den information som är viktig; synliggöra
viktig kunskap och göra information tillgänglig; lägga stor vikt vid vilket vokabulär
som används, definiera vad olika begrepp betyder; söka information även utanför
företaget t.ex. hos kunder eller leverantörer; jobba mot att bli en kunskapsfokuserad
kultur genom att vara tydlig med vikten av att sprida och dela information; vara noga
med att mäta och dokumentera resultatet av arbetet mot att bli en mer
kunskapsfokuserad kultur, och; belöna dem som följer och medverkar till en större
öppenhet och kunskapsspridning.

3.2 Implementering av processer med ett ”bottom-up”
perspektiv
Att införa Knowledge Management i en organisation kan vara kostsamt då det krävs
mycket arbete, speciellt i uppstartningsfasen. Därför är det viktigt att ha en tydlig
strategi för vilken effekt som kan förväntas, vad organisationen skulle tjäna på
förändringen och därefter noga planera för hur införandet ska ske innan några stora
investeringar sker (Soliman et al, 2000). Soliman understryker därför vikten av att
säkerställa att en lämplig strategi har utvecklats före införandet.
Den mesta litteraturen påvisar vikten av ledningens engagemang för att genomföra en
verksamhetsförändring mot en mer processorienterad verksamhet. Ledningens
engagemang anses av många vara den viktigaste faktorn för ett lyckat
förändringsarbete. Detta avsnitt utgår dock från de omständigheter då alternativa
implementeringssätt är nödvändiga och fokuserar på aspekter som blir extra viktiga
vid ett alternativt implementeringssätt av processbeskrivningar, såsom spridning och
införandestrategi.
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3.2.1 Litteratur som underbygger arbete ”bottom-up”
Trots den allmänna uppfattningen om vikten av ledningens engagemang finns
litteratur som påvisar potentialen i alternativa implementeringsmetoder. Kasse och
McQuaid (2009) hävdar att den främsta uppgiften för ledningen ligger i att skapa en
god företagskultur för att möjliggöra ett lyckat verksamhetsförbättringsprojekt, men
framhäver samtidigt vikten av att engagera personalen på flera nivåer i företaget.
Chang (2006) hävdar att det är viktigt att kombinera ett engagemang från ledningsnivå
med ett slutanvändarperspektiv.
Verkställande av processförbättringar bör enligt Chang (2006) ske med en Bottom-up
strategi. Detta ställningstagande är grundat på att genom interna initiativ minska
motståndet hos de anställda som omfattas av förändringen. Detta gör att processer som
utvecklas internt i företaget har en högre acceptans hos de anställda.
3.2.2 Vem ska involveras i arbetet?
För att lyckas styra företaget mot en mer processfokuserad organisation föreslår Anjard
(1995) en första implementering genom ett pilotprojekt. Arbetet sker därefter aktivt
med feedback genom att etablera en formell feedback-loop. Nödvändig dokumentation
måste ändras och anpassas för de nya arbetssätten. Han rekommenderar att tillsätta en
drivande grupp som är ansvarig för uppstart av pilotprojektet. Arbetet med att
involvera personal är en stor del av arbetet med att implementera
verksamhetsprocesser bottom-up. Inga krav finns på de anställda och arbetet måste
därför ske frivilligt. (Anjard, 1995)
Involvera slutanvändaren i processmodelleringen
Införandet av ett mer kunskapsinriktat arbetssätt genom införande av processer skriver
Soliman (2000) kommer att innebära en förändring i företagskulturen. Det är en
nödvändighet om införandet ska lyckas. Arbetet att ändra en hel företagskultur är inte
något som en liten grupp gör ensam, därför måste en så stor del som möjligt av
slutanvändarna involveras.
Det är vanligt att medarbetare blir påtvingade lösningar som de inte har varit del i att
beskriva (Vaanholt et al, 2008). Om målet är att skapa en levande process går det inte
att tvinga på processerna på användarna, utan de måste accepteras för det värde som
de skapar (Meier, 2007). Web 2.0 kan göra det möjligt att integrera personalen i
processbeskrivningsarbetet med hjälp av bloggar, Wiki-teknologi och mashups. Dessa
verktyg gör det möjligt att styra arbetet från en mer informell kommunikation (via till
exempel mejl) till ett mer strukturerat forum. På så vis kan fler personer involveras i
processen och skapa ett levande processforum.
McCormack (2005) beskriver att för att kunna ta steget från en individberoende
verksamhet så måste de anställda samlas för att diskutera fram ett gemensamt
arbetssätt och enas om en gemensam förståelse över hur arbetet ska genomföras.
Modellering av en process är en lärandeprocess där de medverkande tillsammans
skapar en modell av verkligheten. Därför kan det ses som ett verktyg för att utveckla
och dela kunskap (Hoppenbrouwers, 2005). Jørgensens (2004) grundar sitt antagande i
att slutanvändaren måste vara involverade i att modellera sitt eget arbetssätt.
Involvering av slutanvändare i modelleringsprocessen har sina främsta hinder rent
organisatoriskt, innefattande; tillit, makt och att bygga organisatoriska förutsättningar.
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Ju mer strukturerad övergången till att bli en lärande organisation desto större chanser
att lyckas med att få ut nya arbetssätt och få dem att användas (Skelin, 1999). När det
är de anställda som utformat processerna blir de naturliga agenter för effektivisering
av processerna. Det är dessutom den operativa personalen som har den bästa
kunskapen om respektive process. Det är dem som har möjlighet att sammanställa
processer baserade på exempel enligt best-practice.
Användning av externa konsulter eller experter
Nyttan med att använda externa konsulter är att de kan bidra med innovativ design,
nya idéer och innovationer men det kan föra med sig problem i att upprätthålla de
anställdas stolthet över processarbetet. Experter inom verksamhetsprocesser spelar en
stor roll i att utvärdera strategier (Vaanholt et al, 2008). McCormack och Johnson (2001)
beskriver vikten av att bygga en tydlig infrastruktur och en kultur som stödjer arbete
mot en mer processorienterad verksamhet för att arbetet ska fortgå även utan dem som
från början initierade arbetet. De trycker därmed på vikten av att använda externa
konsulter aldrig kan ersätta involvering av slutanvändare för att uppnå ett hållbart
arbete.
I en ideal värld skulle användardrivna innovationer vara lättare. Då skulle
kravsammanställningen bli mindre betungande, eller ickeexisterande, eftersom varje
användare skulle definiera vilken information de själva ville få med i
processbeskrivningarna. Processerna skulle kunna vara modellerade på ett sådant sätt
att de lätt skulle kunna uppdateras. Dock är vi inte där ännu, och denna vision skulle
resultera i att vissa lösningar kanske skulle vara för stora och omfattande för att kunna
utformas av användare utan hjälp av specialister.
3.2.3 Utarbeta strategi för införandet
Med ett bottom-up perspektiv blir införandet extra viktigt då det måste finnas ett sätt
för att sprida processtänket ut i organisationen utan att ställa krav på de anställda att
jobba efter processerna. I många företag kan det vara svårt att införa en mer
kunskapsfokuserad kultur, speciellt om de anställda jobbar på provision. Att då få en
anställd att lägga tid på kunskaps- och informationsspridning om det innebär förlorad
tid är väldigt svårt. Speciellt om det arbetet inte är definierat som värdeskapande
arbete och måste ske frivilligt. Om inte tid eller pengar avsätts för kunskapsspridande
aktiviteter kommer det arbetet alltid få lägst prioritet om det ens kommer att ges någon
tanke alls. (Soliman et al, 2000)
Weber et al (2009) förespråkar att ingående kartlägga en process och klargöra syftet
innan en modell väljs för att på så sätt anpassa modellen efter arbetet. Hammond et al
(1998) skriver om hur människan innehar naturliga motsättningar mot förändring. Att
de flesta människor hellre stannar i ett tillstånd än att välja ett annat. En förklaring till
det menar han är rent egoistiska, att vi hellre stannar i det som vi känner till än att
utsätta oss för risken att välja fel vilket kan få okända konsekvenser. En annan stark
motsättning till förändring beskriver han som att människan tenderar till att hålla fast
vid det man upplevt eller tagit del av först. Med det förtydligar Hammond et al vikten
av att genomföra förändringar på rätt sätt från början. Ju fler misslyckade projekt som
genomförts tidigare minskar möjligheterna att få en ny chans vad gäller tid och
ansträngning hos de man försöker påverka. I Figur 3 definierar McKnight (2003)
drivkrafter och fasthållningskrafter för en lyckad implementering av en
processorienterad verksamhet.
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Drivkrafter

Fasthållningskrafter

Du har en vision
Du är engagerad
Du har lagt ner mycket
arbete
Det finns ingen
återvändo
Du har hög
gruppmentalitet
Arbetsgruppen har hög
grad av förståelse
(förstår processer, vet
att det är viktigt)

Här är Du

Osäkerhet i
ansvarsfördelning
mellan processägare,
funktionell ledning och
SAP-arbetsgrupp
Saknar gemensam
förståelse för Vad och
Varför arbetet med
processer innebär
Tröghet i organisationen
Flera initiativ som är löst
länkade
Tidigare
implementeringsarbete
har varit konsultdrivet
och ej toppstyrt.

Figur 3. Drivkrafter och fasthållningskrafter definierade för en lyckad implementering av processmodeller
i en verksamhet McKnight (2003)

Enligt Hansen et al (1999) finns det tre taktiker för att få de anställda att jobba med att
dela och sprida information. De tre taktikerna återfinns i Tabell 2.
Tabell 2. Taktiker för att få de anställda att jobba med att dela och sprida information

1. Skrämma dem;
2. massera deras egon, dvs. tydliggöra och
uppmärksamma vad de bidrar med;
3. betala dem.

3.2.4 Definiera en processägare
Det är rekommenderat att ha någon ansvarig för att trycka ut och se till att det nya
systemet används tills det nya arbetssättet är integrerat i företagets kultur och
arbetsprocess. Denna person eller grupp ska sprida visioner, inneha höga
kommunikativa egenskaper och arbeta mot en förändring med förmågan att motstå
tvetydigheter och osäkerhet. Soliman (2000) föreslår att ett team står som ansvarig för
införandet av Knowledge Management. Teamets uppgift ska vara att förbättra
resultatet genom arbetet på företaget och att säkerställa att ett Knowledge
Management-program genomförs effektivt.
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Processägaren ansvarar för överblicken
Processägaren ses som en av de absolut viktigaste rollerna i en processorganisation.
Processägarens både taktiska och operativa arbete är tidskrävande och har denne
andra uppgifter vid sidan av är det viktigt att tid avsätts till arbete med
processägarrollen. (Ljungberg & Larsson, 2001)
Processägaren definieras som den roll som innehar befogenheter att genomföra
förändringar i hela processen. Det är den som har tilldelat ansvar för att processen är
effektiv och flexibel, och styr och utvecklar den så att uppsatta mål uppnås. I arbetet
ingår att förmedla hur helheten byggs upp av enskilda roller samt att ingripa när
problem uppstår. En viktig uppgift är att jobba med att underlätta för arbetet med
ständiga förbättringar. Rollen kräver även ett långsiktigt tänkande då målet är att
optimera processen på lång sikt. (Ljungberg & Larsson, 2001)
Processarbetet ska utföras av de närmast kunden
Arbetet med ständiga förbättringar utförs av dem som arbetar i processen. Det är de
personerna som vet mest om hur arbetet utförs idag och är de som främst påverkas av
beslutade förändringar. En processorienterad organisation bygger på förutsättningen
att en stor del av besluten flyttas ut till den som har närmast kontakt med kunden,
vilket gynnas av en bottom-up approach då arbetet utgår från operativ nivå. Det gäller
oavsett om det är interna eller externa kunder. En princip presenteras i form av: tänk
och agera på operativ nivå i organisationen och tänk och möjliggör på ledningsnivå. I
projektorganisationer sker arbetet så långt som möjligt i tvärfunktionella team och
tanken bygger på att teamet tillsammans ska besitta all den kompetens som behövs för
att ta beslut (Ljungberg & Larsson, 2001). Ljungberg & Larsson trycker på vikten av att
utse någon med personligt ansvar för processen och beskriver att fall där ansvar lagts
på ledningen eller linjechefer ofta leder till att ingen tar ansvaret.
Fördela ansvaret horisontellt
Vid stora komplexa processer måste ansvaret delas upp. Delas det upp efter
delprocesser är det lätt att falla tillbaka i problemet med suboptimering och det är
rekommenderat att i så stor mån som möjligt ha en horisontell ansvarsfördelning. Det
rekommenderas att istället söka svaret på hur uppdelningen ska ske i processägarens
olika uppgifter. Störst risk för suboptimering uppstår när ansvaret följer de tidigare
funktionerna (Ljungberg & Larsson, 2001). Vanliga problem vid funktionsindelad
ansvarsfördelning är illustrerat i Figur 4. Hammer (1999) beskriver hur företag inte
längre ses som en sammansättning av olika funktioner utan som en kombination av
integrerade processer och därför bör arbetet ske därefter.
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Figur 4. Figuren beskriver vanliga problem vid funktionsindelad ansvarsfördelning

3.2.5 Se det som ett ständigt pågående arbete
En mycket viktig aspekt av verksamhetsförändring är arbete med ständiga
förbättringar, där många små steg uppmuntras framför större förändringar. Då en
organisation är dynamisk trycker Soliman (1998) på vikten av att hålla kartläggningen
av processen levande. Ljungberg & Larsson (2001) skriver att för att uppnå en effektiv
process så får man aldrig sluta med förbättringsarbetet. En organisation är levande och
då måste även processen anpassas efter ändrade krav och möjligheter. Kontinuerliga
arbetet med ständiga förbättringar är även känt som begreppet Kaizen. Kaizen anses av
många företag som en förutsättning för att följa med i en allt hårdare konkurrens på
marknaden. Utan krav uppifrån och när arbetet måste ske frivilligt kan arbetet komma
att ta längre tid. Det är därför extra viktigt med en medvetenhet om processers
mognad i olika steg och vikten av att låta vissa steg ta tid för att uppnå en
genomarbetad implementering. Arbetet med ständiga förbättringar är enligt Larsson &
Ljungberg (2001) grunden för att få processen att mogna.
Processer måste mogna in i företagskulturen
McCormack (2007) och Lockamy et al (2004) beskriver hur processer har en livscykel
och genomgår olika utvecklingsfaser mot mognad efter att de har implementerats i
företaget. De beskriver hur en hög nivå av processmognad karaktäriseras av; bättre
kontroll av resultat; bättre framtidsprognoser vad gäller mål, kostnad och kvalitet;
ökad effektivitet mot att nå uppsatta mål samt ökad förmågan att prioritera och sätta
upp mål. Början av en organisations processmognad karaktäriseras tvärtemot av en
ostrukturerad, dåligt definierad organisation med låg integration och dålig
kommunikation mellan avdelningarna
Mognaden går igenom olika faser
McCormack (2009) har identifierat ett visst antal mognadsnivåer som processarbetet
går igenom. Det finns inga markanta vändpunkter där processmognaden går in i en ny
fas men några aspekter är identifierade såsom förankringar som måste ha fastställts
innan steget till nästa nivå kan tas. Det är viktigt att genomföra stegen i ordning då
arbetet annars snarare kan få motsatt effekt.
Det första steget mot en mer processorienterad organisation är att definiera och
dokumentera arbetsprocesser i processkartor. Rutiner ska sedan skapas över hur
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ändringar av processen bör ske. För varje ny nivå beskriver McCormack hur
mottagligheten mot ett mer processfokuserat arbetssätt ökar. Alltefter organisationen
och det dagliga arbetet blir mer processinriktat går organisationen in i en ny fas två där
representanter från de olika funktionerna möts regelbundet för att stämma av arbetet
sinsemellan. De möts i denna fas fortfarande som representanter från sin egen
avdelning. Fas tre karaktäriseras av sammankoppling av avdelningar. Ledare tar till
sig processtänket och implementerar det i sitt ledarskap. Detta leder till att strukturer
skapas utifrån processen utanför de traditionella funktionsgränserna. Arbetet blir allt
mer integrerat, organisationsstrukturer och arbetsroller planeras utifrån
arbetsprocessen och kvalitetsmätning utifrån processen är djupt rotat i organisationen
som en del av styrningen.
Arbeta med att skapa förutsättningar för mognaden
Två viktiga komponenter som anses skapa förutsättningar för att arbetet med
McCormacks grundfaktorer ska lyckas är processtruktur och kundfokus, för
grundfaktorerna, se Tabell 3. Processtrukturen är en viktig del i att bryta ner det gamla
funktionsinriktade stuprörsarbetet och skapa ett mer horisontellt tänkande.
Organisationen måste genomsyras av kundfokus vilket tillför en hög
stimulationsfaktor för förbättringsarbete (McCormack, 2009).
Tabell 3. Grundfaktorer som är avgörande för att lyckas med mognaden av processen.

Enligt McCormack (2009) finns det ett antal grundfaktorer som är avgörande för att
lyckas med mognaden av processen. De faktorerna är:
1. Skapa en helhetssyn över existerande processer innehållande dokumentation
över de olika processtegen både uppgift och aktivitet, enkelhet både skriftligt
och visuellt för en ökad förståelse mellan olika avdelningar. Det är först när de
anställda ser sin roll i helheten och förstår konsekvenserna av sitt agerande
utifrån processen som den kan nå de övre stegen i mognad.
2. Ha personer med avsett ansvar för processen som driver ett mer
processorienterat arbete.
3. Träna de anställda i att ständigt vara anpassningsbara för förändringar i
processen.
4. Jobba med utformning av terminologin, om de anställda använder sig av den
är det ett tecken på en underliggande kultur av processorientering. För att
lyckas ta sig till de översta nivåerna i processmognaden är detta en ytterligare
en påvisat viktig faktor.
5. Ha mätsystem integrerade i processen och stöd i ledningen. Belöningar bör
införas för förbättrade mätvärden och genomförda förbättringar för att lyckas.
Förbättringar ska vara kundfokuserade och drivas av arbetsteamet nära
kopplat till processen (McCormack, 2009).
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4. Befintliga processmodeller
En stor kartläggning av processmodeller och modelleringsspråk anpassade för
användning för förbättringsarbete har genomförts. Nedan presenteras ett utdrag ur
denna studie med en kort presentation av varje modell.

4.1 Vad är en processmodell?
En modell är en avbildning av verkligheten. Om det är ett 1:1 förhållande kallas det en
verklighetsmodell (Berild, 2008). Andra typer av modeller kan beskriva en verklighet i
olika abstraktionsnivåer där likheter i verkligheten fångas upp och grupperas under
olika begrepp. Dessa så kallade begreppsmodeller är självständiga beskrivningar av
verkligheten. För begreppsmodeller behöver det inte finnas någon verklighet att
modellera, utan det kan vara en fristående idéformulering för att analysera samband
och mönster. Oavsätt vilken typ av modell som ska beskrivas så måste den formuleras
enligt ett strukturerat sätt och modelleringsspråket definierar det regelverket för hur
respektive modell får uttryckas.
Det finns en mängd olika modelleringsmetoder och verktyg. Att beskriva alla olika
modelleringstekniker i detalj blir därmed mycket omfattande och tidskrävande
(Aguilar-Savén, 2002). Denna del avser därför att förklara de grundläggande
principerna för olika modelleringstekniker samt beskriva de mest använda
standardiserade modelleringsspråken.

4.2 Modelleringsprinciper och -språk
Olika processmodeller är utvecklade med olika målbild. Det gör att de har olika
egenskaper. De fem principerna identifierade av Jørgensen (2004) ligger som grund för
kategoriseringen i detta projekt. Fritt översatt beskrivs modelleringsprinciperna som:
transformerande, konversationsbaserade, rollorienterade, restriktionsbaserade, systemdynamiska
samt objektorienterade.
Modelleringsspråk avser logiken och grafiska notationerna som definierar hur
processerna ska beskrivas. Olika modeller har olika kommunikationsegenskaper.
Kategoriseringen av de olika modelleringsteknikerna som beskrivs i denna rapport är
grundat på Aguilar-Savén’s analys i artikeln Business process modeling: Review and
framework (2002). Egenskaper som har lyfts fram är de som påverkar
kommunikationsgrad, analysmöjligheter samt användarvänlighet från både användaroch modelleringsperspektiv.
Nedan följer en kort beskrivning av de olika modelleringsprinciperna samt ett utdrag
av några av dagens mest använda processmodelleringsspråk.
4.2.1 Transformerande modelleringsspråk
Transformerande modelleringsspråk är den vanligaste modelleringsprincipen
(Jørgensen, 2004). Processen beskrivs med hjälp av aktiviteter som kan brytas ner till
underaktiviteter och för varje aktivitet transformeras inputs till outputs. Det är
relationen mellan input och output som definierar arbetsordningen.
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4.2.2 Konversationsbaserade modelleringsspråk
Konversationsbaserade modelleringsspråk grundar sig i hur människor använder
språket för att samordna åtgärder och förhandla om åtaganden (Jørgensen, 2004).
Styrkan
i
denna
modelleringsstrategi
ligger
i
analysen
kring
kommunikationsprocessen och fokus ligger i att varje process är en interaktion mellan
kund och producent. Producenten har dock möjlighet att delegera, vilket gör att
producenten tar rollen som kund och cirklarna blir sammankopplade och sprider sig.
4.2.3 Rollorienterade modelleringsspråk
Att utgå från roller vid strukturering av en modell gör att ansvarsfördelningen blir
väldigt tydlig (Jørgensen, 2004). Nackdelen är dock att det är svårt att förändra
organisationens fördelning av arbetsuppgifter. Främsta användningsområdet är att
beskriva administrativa processer där formella roller är viktiga. Rent praktiskt
visualiseras arbetsflödet genom att de arbetsuppgifter utförda av en viss roll grupperas
i ett diagram.
4.2.4 Restriktionsbaserade modelleringsspråk
Restriktionsbaserade modelleringsspråk bygger på att beskriva inom vilka gränser ett
arbete ska utföras utan att beskriva arbetsflödet för den specifika uppgiften (Jørgensen,
2004). Ansvaret kring detaljerna för hur arbetet ska utföras det lämnas åt den som utför
uppgiften. Det vill säga att istället för att beskriva hur något ska utföras så varnar dessa
system för regler och upprätthåller begränsningar.
Styrkorna för dessa modelleringsspråk är att de kan hållas på en hög abstraktionsnivå
och sällan blir för detaljerade (Jørgensen, 2004). Detta kan dock göra att
förståelsegraden för dessa modeller blir låg och det blir svårt att grafiskt visualisera.
Resultatet är därmed att de restriktionsbaserade modelleringsspråken ofta används
som en yttre definitionsgrund men kombineras med ett transformerande
modelleringsspråk som beskriver det faktiska arbetsflödet.
4.2.5 Flödesdiagram
Flödesdiagrammets främsta egenskap är dess kommunikationsegenskaper (AguilarSavén, 2002). Det är lätt att använda och förstå och de går relativt snabbt att rita upp.
Flödesdiagram passar bra för att beskriva processer på en detaljerad nivå men
baksidan är att flödesdiagram inte passar sig för översiktperspektiv. Det finns vanligen
inget naturligt sätt att beskriva ansvarsområden. Detta gör att det är svårt att
visualisera kopplingen till organisatoriska funktioner eller avdelningar till
aktiviteterna i diagrammet.
Flödesdiagramsstandarden ger enbart de grafiska notationerna, men hur de samordnas
är helt upp till processdesignern. Detta gör att flexibilitet är en tydlig egenskap
(Aguilar-Savén, 2002). Processkartorna har en tendens att bli mycket stora beroende av
att det inte finns olika delnivåer. Detta gör att det kan upplevas svårt att navigera och
hitta information i ett flödesdiagram. Fördelen är dock att arbetsflödet är lätt att följa.
Flödesdiagram är dessutom bra för att på ett snabbt sätt identifiera flaskhalsar och
ineffektiva delprocesser som kan effektiviseras.
Grafiska figurer som ofta används är ovaler som representerar startpunkter, rektanglar
som visar instruktioner och aktiviteter samt romber för att representera beslutspunkter
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(EdrawSoft Vector-Based Graphic design, 2009). Dessa figurer binds ihop med pilar
som visar på processens riktning, se Figur 7. Utöver dessa grundrepresentationer kan
den grafiska representationen variera mycket.
Startpunkt

Beslut

Aktivitet

Figur 7. Grundläggande grafiska figurer för flödesscheman.

4.2.6 Dataflödesdiagram - DFD
Modellering med dataflödesdiagram är en mycket effektiv metod för att beskriva
flödet av information genom ett system (Le Vie, 2009). De beskriver externa enheter
som sänder och tar emot information, processen som ändrar informationen, själva
dataflödet och var informationen sparas. Dataflödesanalyser beskriver vad en process
gör, men inte hur det ska göras (Aguilar-Savén, 2002). De beskriver flödet av data
mellan olika platser. De kan brytas ner i delprocesser och olika nivåer för att visa mer
detaljer. Detta modelleringsspråk passar sig att använda i de tidigaste stegen i
systemanalys för att förstå det befintliga systemet och för att presentera krav på
stödsystem (Le Vie, 2009).
Dataflödesanalyser används vid kommunikation mellan analytiker och användare
eftersom det är lätta att förstå och verifiera samt att rita och uppdatera. DFD
modellerna är uppbyggda av få och enkla symboler och syntaxen är byggd av
substantiv (Le Vie, 2009), se Figur 8. Att beskriva stora system men DFD modeller kan
dock bli svåra att översätta och förstå, och de kan vara tidskrävande att konstruera.
1 I Process 1

Input
Extern enhet

En process

2

2

Informationslagring

2 I Process 2

Output

Annan process

Extern enhet

Process 2
3 I Process 3

Exempelenhet

Annan process

3

Informationslagring

Målenhet

Figur 8. Exempel på ett enkelt dataflödesdiagram i två nivåer (SanDriLa, 2009)

4.2.7 Rollaktivitetsdiagram - RAD
Rollaktivitetsdiagram utgår från ansvarsområden för olika roller och hur de
interagerar (Aguilar-Savén, 2002). En roll avser en abstrakt notation som avspeglar ett
önskat beteende inom en organisation. Varje roll grupperar ett antal aktiviteter som
utförs av en person, en grupp eller en maskin (Kishorea et al, 2004). Det är ofta
organisatoriska funktioner, men de avser också mjukvaruprogram, kunder och
leverantörer (Aguilar-Savén, 2002). Rollaktivitetsdiagram ger en grafisk representation
av olika perspektiv av processen och är särskilt användbar som stöd vi kommunikation
eftersom de är lätta och intuitiva att läsa och förstå (Aguilar-Savén, 2002). De
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visualiserar en detaljerad bild av processen. De beskriver hur ett rollobjekt ändrar
status som ett resultat av olika interaktioner. Processen visualiseras som en sekvens av
aktiviteter och tillåter inte en uppdelning av processen vilket gör att den kan bli svårt
att få en överblick.
Med noggrann modellering kan rollaktivitetsdiagram visualisera olika
självbestämmandegrad i olika processer och hur de interagerar (Aguilar-Savén, 2002).
De kan även beskriva interaktionen med olika datasystem.
Varje roll har en start och en slutpunkt och varje roll har ett tillstånd. (Middlesex
University Engineering and Information Sciences, 2006). Olika roller kan interagera
med varandra och det är bra att visa vilken roll som är den drivande rollen och leder
den andra rollen. Pilarna mellan olika roller beskriver därmed inte ett flöde utan
beskriver vilken roll som är drivande. Notationerna för rollaktivitetsdiagram
visualiseras i Figur 9 och ett tillämpat exempel på en interagering mellan en kund och
en kassör visas i figur 10 där kunden är den drivande rollen.

Roll

Aktivitet

Tillstånd

Slutpunkt

Val

Figur 9. Exempel på grundläggande grafiska figurer för rollaktivitetsdiagram

Figur 10. Interaktion mellan en kund och en kassör i ett rollaktivitetsdiagram där kunden är den
drivande rollen (Middlesex University Engineering and Information Sciences, 2006)
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4.2.8 Rollinteraktionsdiagram - RAD
För rollintegrationsdiagram kopplas aktiviteter ihop med roller i matrisform (AguilarSavén, 2002). Roller visas horisontellt i överkant och aktiviteter listas vertikalt i
vänsterkant. Både symboler och text används för att visualisera processen och pilar
används för att representera mänsklig interaktion.
Främsta användningsområdet är för att designa arbetsflöden och gärna för
modellering av processer som involverar relaterade aktiviteter (Aguilar-Savén, 2002).
Rollinteraktionsdiagram är relativt lätt att förstå, men komplext att modellera, då det
blir många pilar åt olika håll. Det blir därmed svårt att uppdatera ett befintligt diagram
eftersom stora delar av diagrammet måste flyttas för att ge rum om nya aktiviteter eller
roller ska integreras. Ansvarsområden är tydligt definierade eftersom varje aktivitet är
bunden till en roll som utför varje aktivitet.
In- och outputs modelleras ej och därmed missas viktig information (Aguilar-Savén,
2002). Rollintegrationsdiagram är relativt flexibla, men inte lika flexibla som
flödesdiagram. Detta på grund av att de har mycket omfattande notationer. Detta gör
dock att det är möjligt att modellera mycket komplexa processer. Exempel på ett
rollinteraktionsdiagram visas i Figur 11.

Kund

Marknadsavdelning

Distribution

Kundorder
Ordermottagning
Tillgångskoll
Kommunicera ingen tillgång
Reservera i lager
Fakturera

Figur 11. Exempel på rollinteraktionsdiagram

4.2.9 Gantt-scheman
Gantt-scheman knyter samman en lista på aktiviteter med en tidsskala som grafiskt
beskriver ett arbetsflöde (Aguilar-Savén, 2002). Det är en mycket enkel presentation av
arbetsflödet, men de visualiserar inga kopplingar mellan olika aktiviteter. Schemat är
uppbyggt med aktiviteter listade vertikalt till höger i en matris, och överst listas tid,
vilken färdighet som krävs för att utföra aktiviteten samt vem som utför respektive
aktivitet. Nyttan är att det är lätt att följa processens aktuella tillstånd, men den är inte
anpassad för att analysera den befintliga processen.
4.2.10 IDEF - Integrated Definition Methods
IDEF är en hel familj av olika applikationer där de främsta delarna är IDEF0, IDEF1,
IDEF2, IDEF3, IDEF4 och IDEF5 (Aguilar-Savén, 2002). Utav dessa är det främst IDEF0
och IDEF3 som är anpassade för processmodellering av verksamhetsprocesser, dessa
två beskrivs närmare nedan.
IDEF0 är främst utvecklad för att visualisera de översta processnivåerna och
identifierar input, kontroll, output och systemen kring varje delprocess. Modellen går
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att bryta ner i flera nivåer, men för att beskriva aktiviteter i de lägsta nivåerna behöver
IDEF0 integreras med någon annan modelleringsmetod.
IDEF0 passar bra att använda för att visualisera komplexa processer och när det finns
tid att förstå och producera en helomfattande och korrekt beskrivning av processen
(Quality Tools, 2007). IDEF0 passar särskilt bra om det är flera varierande processer
som ska beskrivas.
Vid problemlösning passar IDEF0 för att definiera mätpunkter samt att identifiera och
definiera problem i processen (Quality Tools, 2007). IDEF0 fungerar även för att
visualisera lösningar på förbättringar och för att följa upp standardiserade
processförändringar.
Det är en mycket strikt notation och består av grafiska diagram, text och ordlistor
(Aguilar-Savén, 2002). Det är en hierarkisk struktur viket gör att det går relativt snabbt
att rita upp vid en hög nivå. En svaghet är att IDEF0 ofta ses som en
sekvensrepresentation av aktiviteter. Främst används det grafiska diagrammen och
som byggs upp av lådor, pilar, låd-pil-interaktioner och relationer. Var pilarna
kommer in i de olika aktiviteterna definierar dess olika betydelser (Quality Tools,
2007), se Figur 12.
Nivå 0

Nivå 2

Nivå 1
Kontroll

Input

Aktivitet

Output

Verktyg
Nod:

Titel:

C-Nummer:

Nod:

Titel:

C-Nummer:

Nod:

Titel:

C-Nummer:

Figur 12. Principskiss på ett IDEF0 diagram i tre nivåer (Kusiak et al 1994)

IDEF3 utvecklades specifikt för att beskriva verksamhetsprocesser (Kusiak et al 1994).
När IDEF0 beskriver vad som görs inom verksamheten så beskriver IDEF3 hur
organisationen arbetar med det. IDEF3 används både för strategisk
verksamhetsplanering, verksamhetsförändring samt mjukvaruutveckling och
underhåll.
IDEF3 består av två modelleringsmetoder: processflödesbeskrivning som beskriver hur
det faktiska arbetet fortgår inom organisationen, och hur objekt tillåtna förändringar
inom en specifik process (Aguilar-Savén, 2002). Beroende av det tvådelade
modelleringsspråket passar IDEF3 för att modellera både enkla och komplexa
processer.
IDEF3 har enkla notationer som består av en serie av kvadratiska och rektangulära
lådor, cirklar och bågar som länkar ihop dem med and (&), or (O) och exclusive (X)
(Kusiak et al 1994). Till varje objekt kopplas ett formulär där objektet beskrivs samt hur
relaterade objekt är kopplade och vad det finns för restriktioner mellan dessa objekt.
Ett exempel på ett IDEF3 processflödesdiagram visas i Figur 13.
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Måla del
1

Torka del
2

Testa yta

Återför för
målning
4

3

Förflytta till
nästa
fabrikssteg

5

Figur 13. IDEF3 processflödesdiagram (Knowledge Based Systems, Inc., 2009)

4.2.11 Objektorienterade metoder/ UML
UML-ramverket är ursprungligen framtaget som stöd för utvecklare av mjukvara, och
inte för visualisering för slutanvändare (Jørgensen, 2004). Idag används dock UML
även för modellering och visualisering av verksamhetsprocesser (Glassey, 2004).
En av de främsta egenskaperna för objektorienterade modelleringsmetoder är att
processerna kan identifiera och förfina objekt på ett väldigt effektivt sätt (AguilarSavén, 2002). Principen kring objektorienterade modelleringsmetoder bygger på att ett
objekt representerar en verklig enhet. En gruppering av liknande objekt kallas en klass.
Varje objekt har ett tillstånd och tillståndet förändras utifrån olika beteenden.
Det finns en mängd olika tekniker som bygger på objektorienterade
modelleringsmetoder (Aguilar-Savén, 2002). De är väldigt lika i sin struktur men det
som skiljer dem åt är notationen. Den teknik som idag fungera som standard för
objektorienterade modelleringsspråk är Unified Modeling Language (UML) (Jørgensen,
2004).
UML-ramverket byggs upp av två grundmodelleringstekniker med statiska och
dynamiska modeller. Statiska modeller är diagram som beskriver olika element och dess
relationer. De dynamiska modellerna beskriver hur systemet beter sig genom att visa
på samarbetet mellan olika objekt och hur processen förändras över tiden (Kim et al,
2002).
Totalt består ULM-ramverket av nio olika diagram. Mest intressant för
förändringsarbete är de dynamiska diagrammen som därmed kommer beskriva
närmare. De dynamiska diagrammen är sekvensdiagram, aktivitetsdiagram,
tillståndsdiagram och interaktionsdiagram.
Aktivitetsdiagram används för att modellera den inre logiken för komplexa system
(Fernández
et
al,
2009).
Aktivitetsdiagram
är
de
objektorienterade
modelleringsspråkens motsvarighet till flödesscheman och flödesdiagram. Fokus
ligger på att beskriva de aktiviteter som sker inom ett specifikt objekt (Kim et al, 2002).
Sekvensdiagram används för att beskriva hur objekt och aktörer samarbetar (Kim et al,
2002). Den definierar och illustrerar sekvensen för hur objekt skickar information
mellan sig. Det visualiseras med tidsaspekter vertikal och aspekter som påverkar
samarbete horisontellt.
Tillståndsdiagram beskriver alla tänkbara tillstånd som ett objekt inom en klass kan nå
och vilka händelser som orsakar tillståndsförändringen.
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Interaktionsdiagram beskriver den sekvens som händelser sker genom att beskriva
strukturella organisationen som av objekt som delar meddelanden. Här beskrivs
meddelandeflödet mellan objekt med pilar.
4.2.12 Petri-Nät
Petri-nät är ett grafikorienterat språk för design, simulering och verifiering av system
(Aguilar-Savén, 2002). Det passar bra för system som består av flera olika processer
som kommunicerar och interagerar. Det har dock visat sig att modellerna tenderar att
bli mycket stora eftersom all datamanipulation måste representeras direkt i strukturen.
Det finns inte heller någon hierarkisk struktur, vilket gör det svårt att beskriva stora
modeller med väldefinierade gränsytor.
4.2.13 Business Process Modeling Notation - BPMN
Det främsta målet med BPMN är att skapa ett modelleringsspråk som är intuitivt för
verksamhetsutvecklare och affärsanalytiker för att kunna kommunicera den vidare till
tekniska avdelningar (Fernández et al, 2009). Fördelen med BPMN är kombinationen
av en omfattande och tydlig struktur som samtidigt kan representera en komplex
semantik (Touzi et al, 2008).
BPMN består av endast ett diagram som kallas Business Process Diagram (BPD)
(Fernández et al, 2009). BPD har konstruerats för att vara så enkelt som möjligt att
använda och förstå, men samtidigt kunna modellera komplexa verksamhetsprocesser
på ett så tydligt sätt. Det har omfattande grafisk notation och de grafiska symbolerna
är nästan som ord eftersom varje symbol har olika betydelser, se Figur 14.

Figur 14. Den grafiska notationen för BPMN (Dijkman, 2008)

Interaktioner representeras i BPMN med så kallade ”message flow” som visar utbytet
av data mellan två aktörer inom processen (Touzi et al, 2008). Aktörerna presenteras
genom ”pooler” som kan bli indelade i ”lanes”. Ett sekvensflöde representerar
kontrollflöden inom ett specifikt diagram och meddelandeflödet representerar oriktad
kommunikation mellan tillstånd i olika lokala diagram (Wong & Gibbons, 2009). Ett
globalt diagram är en samling av lokala diagram som binds samman av
meddelandeflöden, ett exempel på ett system modellerat med BPMN visas i Figur 15.
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Figur 15. Process för en aktionsfirmas kontakt med Säljare beskriven med BPMN (Bpmn.info, 2007)

4.3 Sammanfattade modellegenskaper
De egenskaper för olika modelleringsspråk som kartlagts i kapitel 4 sammanfatts
nedan i Tabell 7. Kategoriseringen fokuserar på de egenskaper som är viktiga för att
vara användaranpassade vilket skapa förutsättningar för användardriven
processmodellering.

Tabell 7. Egenskaper för modelleringsspråk för användardriven processmodellering

Modellegenskaper
Modell

Styrkor

Svagheter

Flödesdiagram

Visar på praktiska arbetsgången

Ingen hierarkisk struktur

Enkla begrepp

Svårt att samordna
processbeskrivningar

Möjlighet till hög detaljnivå
Dataflödesdiagram

Möjlighet till visualisering i olika
detaljeringsgrad
Enkla begrepp

Rollaktivitetsdiagram

Logisk struktur
Visar på praktiska arbetsgången
Tydlig och enkla begrepp
Möjligt att samordna
processbeskrivningar från olika
avdelningar
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Komplex struktur
Ej tydligt kopplad till arbetets
praktiska arbetsgång
Ej möjlig att visualisera i olika
detaljnivåer
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Rollinteraktionsdiagram

Ganttscheman

Enkla begrepp
Möjligt att samordna
processbeskrivningar från olika
avdelningar
Enkel struktur

Ej förankrad i den praktiska
arbetsgången
Går ej att visualisera i olika
detaljeringsgrad
Ingen hierarkisk struktur och ingen
möjlighet till olika detaljeringsnivå
Svårt att samordna olika
processbeskrivningar

IDEF0

Visar på praktiska arbetsgången

Svårt att ge visuell överblick

Visualiseras i olika nivåer och
detaljeringsgrad

Visar ej på tydligt ägarskap av
processen

Praktiskt stöd i dagligt arbete
Möjligt att samordna
processbeskrivningar
IDEF3

Logisk struktur

Otydligt ägandeskap av processteg

Anknuten till praktiska
arbetsgången
Olika nivåer och detaljeringsgrad
UML

Knuten till praktiskt arbete
Tydliga beskrivningar

Det finns ej möjlighet till olika
detaljeringsgrad
Inga tydliga gränsytor mellan
avdelningar

Petri-nät

Kan samordna olika
processbeskrivningar

Konstant detaljnivå
Dåligt stöd i det dagliga arbetet

Möjlighet till hög detaljnivå
BPMN

Visar på praktiska arbetsgången

Svår att mäta förbättringar

Tydlig och enkla begrepp

Inget tydligt ägarskap av processen

Möjligt att samordna
processbeskrivningar från olika
avdelningar
Praktiskt stöd i det dagliga
arbetet
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5. Utformningsaspekter för
processmodeller
Avsnittet beskriver utformningsaspekter av processmodeller anpassade för
förbättringsarbete. Teoriavsnittet syftar till att beskriva rekommendationer och krav
inför val av modell men även att ligga som grund inför modifieringen av vald modell.

5.1 Utformningsaspekternas betydelse vid arbete bottom-up
Vid val och implementering av en modell beskriver Weber et al (2009) vikten av att
lägga tid på att få en modell som passar för verksamheten. Med ett bottom-up
perspektiv är användarvänlighet av största vikt då de anställda frivilligt ska vilja ta till
sig och använda processmodellen. Nedan presenteras viktiga syntaktiska aspekter att
beakta vid val av processmodell samt semantiska aspekter för användning vid
modifiering och vidareutveckling av densamma.

5.2 Syntax - den logiska strukturen
Syntax beskriver de regler för hur enskilda enheter sätts samman till komplexa
strukturer. Avsnittet avslutas med en sammanställning över syntaktiska krav på
utformning av modeller från teorin. Dessa återfinns som en del i kravspecifikationen
(bilaga 2) och har legat till grund i modellval och utvärderingen av befintliga modeller.
5.2.1 Eftersträva enkelhet
Användningen av en modell är starkt kopplat till hur enkel den är att förstå. Det har
visat sig att strikta och detaljerade processbeskrivningar överges snart efter att de har
introducerats (Meier, 2007). Enkla verktyg motiverar användande, medan sofistikerade
verktyg med många funktioner ofta upplevs överväldigande och obegripliga.
Samtidigt visar det sig att det oftast bara är en bråkdel av alla funktioner som används.
Optimalt vore en programvara anpassat för att exakt stödja de funktionerna som
behövs för respektive projekt. Den aspekten med övervägande påverkan på
upplevelsen av processkartan är enligt Mendling et al (2007) storleken. Kartor med
samma antal aktiviteter tenderar att ha liknande förståelsegrad. Andra faktorer som
anses förenkla förståelsen avsevärt är tydlig struktur och modularitet. Svårigheten är
att ta fram en modell med rätt nivå, som inte minskar kreativiteten i arbetet med för
mycket detaljer.
5.2.2 Fokus på att visualisera kommunikation gör modellen enklare att förstå
Kock et al (2008) beskriver hur processbeskrivningen håller högre kvalitet om fokus
ligger på kommunikationsflöden framför aktiviteter och element.
En modell med fokus på att visualisera kommunikation ses både som enklare att ta
fram och enklare att förstå. Modellen kommer även att uppfattas som mer noggrant
utförd än en modell med lägre fokus på att visualisera kommunikation. (Kock et al,
2008)
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5.2.3 Beskriv komplexa modeller i olika nivåer
Anjard (1995) liknar en processkarta med en lök och förespråkar en karta byggd i olika
nivåer med högre detaljeringsgrad ju längre ner man kommer. Kim et al (2000) skriver
om hur en alltför komplex process inte kan beskrivas i en dimension och föreslår då en
processmodell där hela processen delas upp i delprocesser hierarkiskt ordnade, se
Figur 5. Det är en struktur som underlättar för användaren att koppla ihop process
med faktisk uppgift. Anjard (1995) föreslår en numrering för att tydligt visa var i de
olika nivåerna som man befinner sig.

Figur 5. The Nested Process: en modell av Kim et al (2000)

5.2.4 Tvärfunktionalitet framför linjäritet
Ofta berörs flera olika avdelningar av en process och hänsyn måste tas till beroenden
och oberoende mellan avdelningar. Det görs i en så kallad tvärfunktionell karta som
skiljer sig från en linjär process genom att den visar hur processen flyter genom de
olika avdelningarna, visar på vilken avdelning som ansvarar för vilket steg och
förtydligar gränssnitten dem emellan. Den tvärfunktionella processkartan visar även
vilka aktiviteter som sker parallellt på de olika avdelningarna. En tvärfunktionell
process visar tydligt på relationen med kunden.
5.2.5 Eftersträva interaktiva processer vid utveckling Bottom-up
Adaptiva system är i grunden utvecklade för en effektivare implementering av
arbetsflöden Top-down (Jørgensen, 2004). Interaktiva arbetsflöden understöder istället
Bottom-up utveckling av arbetsflödet vilket möjliggör medarbetarbestämmande.
Genom att se utvecklingen av verksamhetsflöden som en interaktiv process skapas
förutsättningar för en mer flexibel process, utan att för den delen behöva öka
komplexiteten i systemet eller modelleringsspråket. Håvard (2005) skriver om vikten
men även utmaningen i kunskapsintensiva organisationer att kunna hålla en
processmodell levande och föreslår att göra den mer interaktiv. Jørgensen (2004)
definierar en modell som aktiv om den påverkar verkligheten, vilket innefattar att
aktörer tolkar modellen och anpassar sitt beteende efter den. Modellen anses däremot
interaktiv om den underhålls och uppdateras av flera inblandade. Interaktiva modeller
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har större krav på begriplighet och användarvänlighet då de involverar personer med
mindre erfarenhet av processmodellering, men även för att utveckling och lärande
kräver mer frekventa uppdateringar. Nyckeln till interaktiva processer är att
möjliggöra för att användarna ska vara delaktiga i modelleringsarbetet, och inte endast
fungera som informationskällor (Jørgensen, 2004).
Flexibla, interaktiva modeller som är anpassade för slutanvändaren stödjer en bottomup strategi för arbetet med ständiga förbättringar. Detta genom att delegera ut mer
ansvar till dem med störst kundkontakt (Håvard, 2005).
En god processbeskrivning innehåller inte endast en uppradning av aktiviteter, utan
kommunicera mjuka faktorer som vad processen syftar att tillföra och förtydliga hur
den ska användas. För användaren är det viktigt att kunna arbeta med processen och
kunna ta del av konkret information. Därmed är det viktigt att integrera
projektinformation och dokumentation med direkta länkar i processmodellen.
Jørgensen (2004) har sammanställt 13 egenskaper som är viktiga vid utformning av
modeller som är anpassade för involvering av slutanvändarna, se Tabell 4.
Tabell 4. Egenskaper definierade av Jørgensen (2004) som är viktiga vid utformning av modeller
anpassade för involvering av slutanvändarna.

Egenskaper
1

Enkelt språk

2

Visuellt, grafiskt språk

3

Användar- och domänorienterade språk

4

Utvecklad modellsemantik

5

Lokala förändringar, processhistoria, version

6

Ofullständiga modeller

7

Individanpassning och kontextualisering

8

Generalisering, analys, mätetal

9

Strukturerade mallar

10 Sammansättning av komponentmallar
11 Beskrivning av användningsområden
12 Anpassningsbart språk
13 Flera perspektiv, tolkningar och åsikter
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5.2.6 Mängden system försvårar navigeringen
Det finns idag en risk med all tillgänglig teknologi. Den stora mängd system som ofta
används försvårar möjligheten att få en översikt och därmed möjligheten att hitta rätt
kunskap eller information inom företaget. För att förhindra det kan man införa verktyg
som uppmuntrar samarbete, underlättar navigering genom olika system och tydligt
kopplar ihop tillgänglig information.

5.3 Semantik- Sambandet mellan tecken och de ting de avser
Information kring vad som anses vara en lättförståelig processbeskrivning är idag
bristfällig (Mendling et al, 2007; Vanderfeesten, 2008) och Becker et al (2000) beskriver
hur bristen på god semantik i processmodeller senare kan leda till dyra
felbedömningar. Nedan presenteras några viktiga semantiska aspekter för utformning
och utveckling av processmodeller för visualisering av verksamhetsprocesser som idag
finns beskrivna. Beskrivna aspekter har legat som grund till utveckling och
modifiering av vald modell.
5.3.1 Välj rätt nivå för att beskriva processerna
Anjard (1995) föreslår att processkartläggningen sker på en djupt detaljerad nivå men
understryker vikten av att noga reda ut vad som är lämpligt för varje avdelning då
kostnaden för processframtagningsarbetet ökar proportionellt med hur detaljerat
arbetsprocessen beskrivs. Kostnaden består främst av den extra tid som måste läggas
på informationsinsamling och analys av inhämtad information. Genom att ta in mer
detaljerad information än vad som beskrivs i modellen minskas däremot risken med
att få felaktig information att bygga processkartläggningen på.
En välgjord processbeskrivning blir enligt Curtis et al (1992) enkel och kräver ingen
speciell kunskap av användaren för att kunna jobba med dem. En process som inte är
ordentligt genomarbetad kommer att ge dåliga resultat vilket är ytterligare en faktor
som kan beaktas vid val av nivå för kartläggningen.
5.3.2 Jobba med terminologin
Erfarenhet kring processmodellering och om användaren själv modellerat förut har en
stor påverkan på förståelsen. Hoppenbrouwers (2005) skriver om hur terminologin i
utvecklingen av nya system är en kritisk punkt och att det är viktigt att enas och
komma till klarhet med vad som ska användas. Att entydiga begrepp används.
Jørgensen (2004) påstår att enkla, användarvänliga och anpassningsbara
modelleringsspråk kan överbygga barriärer mellan avdelningar. Inflexibilitet i
modellen och ett använt språk som inte används i det vardagliga arbetet gör att
modellen uppfattas abstrakt och svår att koppla till den verkliga processen.
5.3.3 Eftersträva flexibilitet i symboler och modelleringsspråk
Håvard (2005) beskriver hur dagens modelleringsspråk ofta fokuserar på
utformningen av de enskilda symbolerna och inte beaktar helheten. Han föreslår att
symboler ska skapas efter olika dimensioner istället för att ha en symbol för varje
situation, detta för att kraftigt kunna reducera antalet olika symboler utan att minska
möjligheterna att uttrycka olika situationer. Man skapar då en ökad flexibilitet genom
att symboler kan få olika betydelse i olika sammanhang. Becker (2000) beskriver även
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hur en processbeskrivning blir enklare och mer intuitiv om typiska symboler som
cirklar och kvadrater byts ut mot mer självförklarande symboler. Exempel i Figur 6 där
en generisk person, en individ eller en grupp kan placeras i en organisation för att
representera de olika elementens position och uppgift.

Figur 6. Exempel på Jørgensens modelleringsfigurer och enkla standarder

5.3.4 Viktiga faktorer vid utformning
Mendling et al (2007) visade hur fel i modeller inte uppkommer slumpmässigt. Nedan
presenteras ett antal faktorer som visat sig påverka den mänskliga förståelsen för en
processbeskrivning (Mendling et al 2009, Anjard 1995). Faktorerna som presenteras i
Tabell 5 bygger på att processen går att beskriva på en mängd olika sätt och de
påverkar därför inte logiken.
Tabell 5. Faktorer som visat sig påverka den mänskliga förståelsen för en processbeskrivning definierade
av Mendling et al (2009)

Använd så få element som
möjligt

Större modeller är bevisat svårare att förstå. Är
modellerna för stora uppmanas att dela upp
processen i fler mindre delar.

Minimera antal vägar som
utgår från ett element

Minimera antal input och output kopplade till varje
element.

Använd endast en start och
en slutpunkt

De flesta processer kräver endast en in- och utgång,
används fler blir den bevisat svårare att förstå.

Rita så strukturerat som
möjligt

Struktur definieras som balans mellan element som
delar och knyter ihop en viss serie aktiviteter, att de
är lika.

Beskriv aktiviteter med ett
verb följt av ett objekt

Beskriv en aktivitet enligt: ”skicka brevet”. Ett annat
vanligt skrivsätt är: åtgärd följt av substantiv (”brev
skickas”)

Beskriv processen från
vänster till höger

Detta är den mest förekommande logiken
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5.4 Sammanfattade utformningsaspekter för processmodeller
Egenskaper för användardriven processmodellering kartlagda i kapitel 5 sammanfattas
i Tabell 6 nedan. Modellegenskaperna avser syntaktiska och semantiska aspekter som
av processmodellering. Dessa krav ligger som ett delbidrag till den slutgiltiga
kravspecifikationen på processmodeller som genererad från detta projekt.

Tabell 6. Krav A. Sammanfattade egenskaper på processmodeller utifrån syntaktiska och semantiska
aspekter som ligger till grund för kravspecifikationen

Krav A
Storleken, modellkartorna måste vara översiktliga
Tydlig struktur
Kommunikationsorienterad, dvs. visar på kommunikationsflödet
Uppbyggd i olika nivåer
Tydlig nivåhänvisning
Tvärfunktionell, visar processens flöde mellan olika avdelningar
Processmodellen kompletteras med ”mjuka aspekter”, som att
kommunicera meningen med modellen
Direktlänkar till extern projektinformation och dokumentation
Entydiga begrepp
Använda få grundfigurer som ges olika betydelser beroende på
sammanhang
Använd så få element som möjligt
Minimera antal vägar som utgår från ett element
Använd endast en start och en slutpunkt
Rita så strukturerat som möjligt
Beskriv aktiviteter med ett verb följt av ett objekt
Beskriv processen från vänster till höger
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Del III – Resultat
Nedan presenteras det empiriska resultatet som legat till grund val och utveckling av
modell. Här presenteras även resultatet från val av verktyg och val- och utveckling av
metamodell för att beskriva processer på TSAB.
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6. Empiriskt resultat
Under empiriskt resultat presenteras sammanställningen av intervjuer på Telenor samt
vilka krav och önskemål på utformning av processmodellen som genererades från
dessa intervjuer. Intervjuerna avser både att kartlägga medarbetarna på TSABs
uttalade krav och önskemål på processmodellerna, samt att studera dagens
arbetssituation. Dessa intervjuer ligger till grund för utformning av
kravspecifikationen.
Respondenterna är medarbetare från alla avdelningar inom affärsområdet Företag,
BOE-gruppen, samt två personer som tidigare drivit processimplementeringsprojekt
för hela TSAB.

6.1 Tidigare arbete med processimplementering på TSAB
Avsnittet avser att studera tidigare arbete med processimplementering på företaget för
att kartlägga erfarenheter utifrån dessa projekt.
Projekt med avsikt att göra verksamheten processinriktad har genomförts inom alla de
olika bolagen som sammanslagna bildar TSAB. I samband med bildandet av TSAB
initierades ett processimplementeringsprojekt från ledningsnivå. En avdelning direkt
underställd översta ledningsgruppen bildades, vars uppgift var att implementera
processmodeller på företaget. Gruppens uppgifter var att stödja hela TSAB med
processbeskrivningar samt att göra företaget SOX-certifierat. Projektet och
processbeskrivningarna skulle användas för att definiera kontrollpunkter för SOXcertifieringen.
Avsikten med processimplementeringsavdelning var att knyta ihop processarbete på
hela bolaget. Förbättringsarbete och effektiviseringar var målet. Tanken var att
gruppen skulle hjälpa varje avdelning för sig, men samtidigt arbeta med att knyta ihop
alla gränssnitt mellan avdelningarna.
Processkartläggningen utfördes i form av workshops enligt Sex Sigma-metodiken.
Deltagande i de workshops var ej på frivillig basis. Verktyget Control ES användes för
att beskriva och distribuera processbeskrivningarna. Tanken var att Control ES skulle
publiceras live ut på hela företaget, så att alla medarbetare skulle få tillgång till
processbeskrivningarna. Detta skulle hjälp till för att visa på riktlinjer och rutiner för
alla anställda inom företaget.
Ett mycket ambitiöst system med processägare och processledare definierades. På
grund av organisationsförändringarna i samband med företagssammanslagningarna
visade sig dock omöjligt att arbeta vidare med projektet. En prioriteringsfråga uppstod
kring om företaget skulle prioritera processerna för att förenkla sammanslagningen,
eller om sammanslagningen skulle prioriteras och behandla processer senare.
Organisationsarbetet i samband med sammanslagningarna prioriterades vilket ledde
till en decentralisering av processarbetet och gruppen lades ned. Arbetet med
processer delegerades ner till respektive affärsområde och avdelning.
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6.1.1 Lärdomar från tidigare processimplementeringsprojekt
De sammanlagda åsikterna efter projektets avslut var enligt projektledarna att det var
en god intention, men vid fel tillfälle. Ett så ambitiöst projekt blev övermäktigt i
samband med bolagssammanslagningarna. Nu två år senare anses det dock finns en
större motivation kring processarbete, men ingen central organisation för support av
processimplementering.
Arbeta uppifrån och ner ansågs enligt respondenterna bli för stort och tungarbetat. Det
blir lättare att ta till sig arbetet om det börjar med de små sakerna i vardagen och föra
arbetet uppåt i organisationen. För att detta ska fungera är det viktigt med förvaltning
och att hålla processbeskrivningarna uppdaterade och att det finns en standard att
använda sig av.
Under projektet var flera av de delaktiga där under tvång, något som respondenterna
upplevde göra det svårt att få medarbetarna att tänka om. Det upplevdes dessutom
svårt att få en god kommunikation mellan personal från olika avdelningar och
bakgrund på grund av olika och referensramar och terminologi.
Hur projektet presenteras ansågs också vara av stor vikt. Erfarenhet från företaget visar
på att ordet process associeras till någon som ska berätta hur arbetet ska utföras. Vilket
har visat sig at det upplevs negativt. Därför ansågs det viktigt att fokusera på
mervärdet av att arbete med processer. Möjligheter som effektivisering och
besparingar.
Control ES som användes under projektet ansågs enligt respondenterna som ett bra
verktyg, eftersom hela processtrukturen var tvungen att knytas ihop för att få den
uppritade processen att fungera. Det gjorde det dessutom möjligt att dela
informationen med alla medarbetare på företaget.

6.2 Dagens arbete med processbeskrivningar
Olika avdelningar har idag nått olika långt i sitt arbete med processer. För att kartlägga
behovet för respektive avdelning har intervjuer genomförts med två till tre personer
inom varje avdelning inom affärsområdet Företag inom TSAB. Denna del avser att
kartlägga vilka krav som ställs på en eventuell processmodell men även vilka behov
som kunde identifieras. Avsnittet avslutas med en sammanställning av uttryckta krav
men även av oss identifierade krav utifrån uttryckta behov.
6.2.1 BOE's roll i arbetet med processimplementering
Följande del är baserad på intervjuer med medarbetare i gruppen BOE inom
affärsområdet Företag på TSAB.
BOE (Business Operation Excellence) är den grupp under affärsområdet Företag inom
TSAB som arbetar med att leda förbättringsarbete. Detta arbete drivs till stor del
genom forum som behandlar kvalitetsförbättring enligt Sex Sigma metodiken. Dessa
forum kalla Q-forum. Det finns idag ett Q-forum för varje avdelning inom
affärsområdet Företag. Varje forum består av medarbetare från respektive avdelning
och leds av en förbättringsledare som är en medarbetare från BOE-gruppen.
Deltagarna i de olika forumen är främst operativ personal, med direkt anknytning till
verksamheten. De faktiska förbättringsprojekten utförs främst av Q-forums deltagare. I
vissa större projekt kan en medarbetare från BOE fungera som projektledare. Projekt
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att kartlägga processer på de olika avdelningarna är exempel på förbättringsprojekt i
Q-forum.
BOE-gruppens användning av processbeskrivningar skiljer sig åt inom gruppen.
Egenskaper som utformning av modell och val av verktyg för presentation av
processerna varierar inom gruppen. Hur mycket de använder sig av
processbeskrivningar i sitt dagliga arbete samt avsett användningsområde skiljer sig
mellan gruppens medlemmar. Några personer i BOE-gruppen ritar egna processer,
medan andra använder befintliga processmodeller som hjälpmedel för kommunikation
i det dagliga arbetet.
Främst används processbeskrivningarna för att beskriva dagens situation, men i vissa
fall även för att beskriva ett önskat scenario. BOE-gruppen använder sig av processer
som pedagogiskt grund för att beskriva hur verksamheten ser ut, var medarbetaren
befinner sig i organisationen samt för att få medarbetarna att förstå vad som händer i
varje steg på avdelningen. Processbeskrivningar används även som ett sätt att skapa
förståelse mellan olika avdelningar och för att visa på ansvars- och avtalsområden
mellan olika avdelningar.
Ett problem enligt respondenterna är att det inte finns något system för att
kontinuerligt uppdatera och dela de olika processbeskrivningarna. Det finns heller inte
uttalat vem som har ansvar för att kontinuerligt uppdatera de olika
processbeskrivningarna.
De verktyg som BOE-gruppen har använt för att beskriva verksamhetsprocesser är
främst Microsoft PowerPoint och Microsoft Visio. Visio anses bra, men kan vara svårt att
kommunicera då det kan bli svårt att få en överblick och rekommenderas därför att
kombineras med ett annat verktyg för presentation av processerna.
6.2.2 Arbete med processbeskrivningar ute på avdelningarna inom Företag
Här presenteras resultatet från intervjuerna med målet att få en uppfattning om hur
arbetet ser ut på de olika avdelningarna. Att få en bild av vad som skiljer dem åt men
även vad som är lika.
Kulturella skillnader mellan avdelningarna
Arbetet och därigenom kraven på en gemensam utformning av en processbeskrivning
skiljer sig i många aspekter mellan de olika avdelningarna inom Företag.
På Produkt krävs mer ingående kunskap inom ett produktben medan det på Sälj ställs
krav på att ha kunskap om alla produkter inom alla produktben, som de ska kunna
sälja och presentera för kunder. Säljs styrkor är främst att bygga upp en personlig
kundkontakt och att behålla befintliga kunder. På Produkt säger de sig vara bra på att
hålla ihop och säkerställa helheter. De fungerar under stor del av arbetet lite som
spindeln i nätet med mycket kontaktytor för att säkerställa att allt funkar både tekniskt,
kommersiellt och kundupplevelsemässigt. Marknad säger sig vara bra på att starta
projekt och få ut produkter på marknaden. De anser sig öppna för att starta och testa
saker men är sämre på att avsluta dem.
Kundhantering arbetar strukturerat och styrkorna på avdelningen är: administration,
hålla ordning och att hålla tiderna. Arbetet ställer stora krav på precision och att
arbetet utförs på ett visst sätt. Ledordet är kundfokus. Deras uppfattning är att alla
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avdelningar gör vad som är lättast för dem. Sälj däremot påstås från andra avdelningar
inte gå ihop med rutiner eller arbeta efter vissa system.
Samtliga avdelningar säger sig vara lösningsorienterade, som en uttryckte det: ”Vi
löser problem även om det måste knölas till för att funka” Marknad ser hur deras
problemlösningsinriktade kultur kan skapa problem för andra avdelningar istället för
att de backar och försöker göra saker på rätt sätt.
Arbete mellan avdelningarna
Kundhantering jobbar mycket mot andra avdelningar. De fungerar som ett mellansteg
mellan Sälj och Leverans. Kundhanterings arbete innebär mycket kundkontakt och
består till stor del av registrering och systemregistrering. På Sälj sker mycket
kommunikation inom gruppen, en följd av bred kunskap inom gruppen genom en
sammansättning av folk med olika grundkompetenser. Deras största samarbete ligger
med Technical Solution, Produkt och Marknad. På Marknad säger sig respondenten inte
arbeta så mycket inom teamet, över hälften av hans arbete på sker mot andra
avdelningar.
Utåt
arbetar
Marknad
främst
med
Sälj,
Kundservice,
Kommunikationsavdelningen och Produkt.
En respondent på Marknad anser sig ha insyn i vissa rutiner på andra avdelningar men
att han inte ha så stor nytta av att veta mer ingående. En annan på Marknad anser sig
inte ha en aning hur andra avdelningar arbetar. På Kundhantering och Sälj betonas
nyttan av insyn i andra avdelningars arbete. En respondent på Kundhantering tycker
att kommunikationen fungerar bra och att hon vet hur de andra avdelningarna jobbar
men önskar mer ingående förståelse i varför uppgifter ska utföras på ett visst sätt. På
Sälj uttrycker de ett problem med att inte veta bakgrund till vilket arbete som krävs för
att utföra vissa uppgifter och vilka steg som gås igenom, vilket ofta leder till
missförstånd. Mer insyn tror han kan förbättra kommunikationen avsevärt med de
andra avdelningarna. På Produkt anser de att Produktägaren är den roll inom
avdelningen som har koll på hur andra avdelningar jobbar på grund av deras många
kontaktytor ut mot andra avdelningar.
Allmänna problem idag kring arbetet
På Kundhantering upplever man problem med informationen från Sälj. Informationen
kommer till dem på fel sätt vilket skapar problem och merarbete. Något som de brukar
klara men de ser nu en stor utmaning med att gå ner i bemanning och påpekar att ökad
arbetsbelastning kommer inte att tillåta dem att vara lika flexibla längre. Det kommer
leda till att allt inte kommer att lösa sig längre, då tid inte finns för extraarbete.
På Marknad upplevs det svårt att veta vad som ska prioriteras. En respondent
efterfrågar mer struktur i arbetet. De har dålig koll på vad de andra i gruppen arbetar
med. Gruppen tenderar att ha avstämningar i cykler där efterfrågan om mer insyn i de
andras arbete resulterar i individuella avstämningar vilka sedan läggs ner på grund av
tidsbrist för att sedan återupptas då mer insyn återigen efterfrågas. En respondent
anser att informationsspridning är svårt och förklarar hur man vill ha tillgång till den
vid behov och att det är omöjligt att ta in allt som sker. Respondenten efterfrågar mer
strategi i form av en plan över vad som ska fokuseras på och vad som är på gång. Att
genom att läsa kvartalsrapporten kunna försäkra sig om att man inte missar något
viktigt.
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Att veta vem som är ansvarig verkar vara ett genomgående problem. En respondent på
Marknad förklarar hur de ofta ringer runt till 3-4 personer innan man når rätt person.
Alla avdelningarna är eniga om att företagssidan jobbar mycket i stuprör och en
respondent uttrycker hur följden av det blir att man inte vet var beslut ska tas. Några
visualiserar det som ett utbrett ”box-tänkande”. Kommunikationsmissar nämns som
ett exempel på detta. En av respondenterna förklarar hur han suttit ett helt möte och
diskuterat en fråga innan han kommit på att han och personen från en annan
avdelning pratat om olika saker.
6.2.3 Processbeskrivningarna på avdelningarna inom Företag idag
Avsnittet kartlägger hur dagens arbete med processbeskrivningar ser ut idag. Fokus
ligger på praktisk utformning av nuvarande processbeskrivningar, skillnader mellan
avdelningar och upplevda problem idag.
Använda processer och arbetets struktur idag
På Marknad uttrycker en respondent att minst 90 procent av hans arbete inte är
rutinbestämt och att hans uppfattning är att det fungerar liknande i resten av
organisationen också. De har ett erbjudanderåd som har en process över hur
förändringar ska ske efter beslut. Det finns även en Go-To-Market process. Andra
processmodeller, om de finns, används inte alls enligt alla tillfrågade på Produkt och
Marknad med undantag för någon framarbetad, ej dokumenterad rutin. Övergripande
består styrningen av arbetet av ett antal mallar på lösa öar. Det råder oenighet kring
huruvida dokumenten är enkla att hitta eller inte.
På Sälj upplever de att de jobbar ungefär på samma sätt men att deras olika metodiker i
grunden gör att arbetssättet skiljer sig en aning. De har idag en utvecklandefunktion i
form av Säljcoacher som medför en viss styrning mot ett gemensamt arbetssätt mot
kund. På Sälj har arbetet startat med att samordna processbeskrivningar genom
Säljprocessen. Tidigare har inget arbete varit rutinbestämt eller skett i processer.
På Kundhantering finns rutiner för alla tjänster och de arbetar i processer varje dag. De
har länge arbetat med en tydlig beskrivning över vad var och en ska göra, kallad
Telenor Standard och i övrigt tror respondenten att de jobbar ganska lika.
Skillnader i processarbetet mellan de olika avdelningarna
Det finns mycket skiljaktigheter mellan arbetssätt och rutiner då de anställda kommer
från så många olika världar efter alla hopslagningar.
Infobasen finns tillgänglig för alla avdelningar men beskrivningarna är endast ämnade
för dem som arbetar på Kundhantering. Underförstådda uppgifter som kräver
erfarenhet för att förstå gör det även svårt för nyanställda att sätta sig in i arbetet.
Kundhantering jobbar ständigt med förbättringar genom att lyssna på andra
avdelningar och rutinerna som används ses som ett levande dokument. Ändras något
lägger de själva till rutiner och uppdaterar vad som krävs.
Mycket positiva reaktioner uttrycks om nuvarande arbete med Q-forumen från
samtliga intervjuade. Alla är eniga om att de innehåller en bra spridning av folk och
respondenterna anser inte att chefer behöver engagera sig i framtagandet av processer
utan att de istället ska involveras i arbetets slut.
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Processerna utformning idag
Säljprocessen består idag av arbetsprocessen uppritad i stora drag med koppling till
Säljstödsystem som mappar upp arbetet i rätt ordning. Kundhantering samlar även
rutiner i en databas kallad infobasen utöver användningen av Telenor Standard.
Infobasen innehåller konkreta beskrivningar över hur en försäljning ska genomföras
med rutiner i varje steg på checklistenivå. På Produkt och Marknad vet man inte om
det finns processer dokumenterade på avdelningen. En respondent förklarar hur vissa
processkartor som finns idag är för stora och därmed svåra att få en överblick över,
speciellt på en dataskärm. Respondenten anser att bubblorna i processbeskrivningarna
har en tendens att beskriva arbetet på en alldeles för hög teoretisk nivå och med ett
språk som inte stämmer överens med verkligheten, vilket gör dem svåra att tyda.
Problem idag
På Kundhantering ses idag det största problemet att få tid till att uppdatera
processerna. Produkt och Marknad anser att det finnas stora problem med att inte se
hur saker och ting hänger ihop, och att arbetet även är starkt personberoende. Då
kommunikationen utåt sker på olika sätt ges en diffus bild utåt i organisationen vad de
faktiskt gör.
På Produkt finns inte mycket av en lärandekultur, var och en jobbar på sitt håll och
stora problem uppstår om någon slutar. Planering och styrning uppfattas inte existera.
En respondent från Marknad förklarar hur höstens planerade omorganisation kommer
att bli svår och kräva att nya relationer som arbetet tidigare baserats på nu måste
byggas upp på nytt. En respondent på Marknad upplever problem med att de ofta inte
vet hur de utfört uppgifter, vilket är en följd av att arbetet sällan görs på samma sätt
två gånger. I vissa fall finns det små utarbetade rutiner men problem uppstår om något
ändras, finns det inget att ändra i så får man börja om från början. Han påpekar
samtidigt att det mer är ett undantag att det finns utarbetade rutiner och att det är
likställt med att de inte vet vad de håller på med. Saker som enligt honom egentligen
är samma sak kallas olika vilket resulterar i att uppgifterna utförs på olika sätt,
dubbelarbete sker och saker trillar mellan stolarna. På Marknad ses stora problem med
att göra någon insatt i arbetet när nytt folk tas in och en uttrycker det som att: ”det är
svårt att få någon landa springande”.
En respondent från Kundhantering förklarar problemen med att inte jobba efter en
process om någon blir sjuk, att en ersättare som jobbar på ett annat sätt skapar
förvirring mot kund och att dem eftersträvar tydliga rättesnören för att inte bli
personberoende.
6.2.3 Tolkade krav på processmodeller
Ett antal egenskaper för processmodeller har uttolkats av författarna av denna rapport.
Dessa tolkningar grundas på respondenternas beskrivningar av dagens arbete med
processbeskrivningar samt upplevda problem i organisationen beskrivna i kapitel 6.2.
Egenskaper sammanställs i Tabell 8 och ligger till grund för kravspecifikationen som
genererats under projekt.
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Tabell 8. Krav B: tolkade krav på processmodeller utifrån dagens arbete med processmodeller och
uttryckta problem i organisationen.

Krav B
Tydliga gränsytor mellan avdelningar
Logisk struktur
Visualisera informationsflöden
Visualisera ägandeskap
Entydiga begrepp
Ge en visuell överblick
Använd begrepp som är vedertagna i organisationen

6.3 Krav och önskemål på processmodellers utformning
Utifrån intervjuerna har medarbetarnas krav och önskemål på processmodellernas
utformning och innehåll identifierats. Denna del avser endast uttalade krav och
önskemål. Kraven sammanställs utifrån BOE-gruppens önskemål, samt för övriga
avdelningars önskemål.
6.3.1 BOE-gruppens krav och önskemål
Enkelhet och tydlighet är två önskemål på processbeskrivningarna som uttryckts från
samtliga respondenter i BOE-gruppen. Processbeskrivningarna ska vara översiktliga
men inte för enkla, för då anses de inte ge någonting. Det ska finnas möjlighet att gå
från en övergripande nivå ner i en mer detaljerade nivå av processen för att tillslut
kunna få rutinbeskrivningar av olika arbetsuppgifter. Detta för att det gör det
flexiblare vid kommunikation. En översiktlig nivå passar för kommunikation med
chefer, och detaljnivån är viktigt för enskilda medarbetare för att kunna ta del av
rutiner som krävs för respektive arbetsuppgift. Det finns önskemål på att
processbeskrivningarna ska ha ett naturligt flöde, till exempel från vänster till höger.
Respondenterna anser det viktigt att tydligt visualisera nyttan av att arbeta med
processer. Detta för att på så sätt kunna motivera att ta till sig de nya arbetsrutinerna.
Nyttan ska vara mätbar för att kunna kommuniceras på ett tydligt sätt. Ett exempel
kan vara att säljarna på Säljavdelningen ska kunna se hur mycket mer tid som kan
läggas på försäljning genom att använda sig av processmodellerna.
Enligt respondenterna ska processbeskrivningarna gärna visa vem som utför en viss
uppgift och vem som ansvarar för arbetsuppgiften eller arbetsflödet. På så vis går det
att få uppgifter på vem som ska kontaktas i olika ärenden. Av samma anledning har
det även uttryckts önskemål på att processbeskrivningarna ska innefatta vilka
stödsystem som tillhör vilken arbetsprocess och vem som är systemledare.
En förhoppning av att ha heltäckande processbeskrivningar är att det ska göra det
möjligt att visa på ”röda tråden” i verksamhet. Det vill säga visa på hur de olika
avdelningarna är integrerade. För att detta ska vara möjligt anses det enligt
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respondenterna viktigt att det finns en heltäckande bild av verksamhetsprocesserna,
och inte som idag beskrivningar av enstaka avdelningar.
Processbeskrivningarna ska slutligen vara lätta att tillgå och de ska vara entydiga för
en bättre förståelse. Det ska vara tydligt vem som har ansvar för uppdatering av
respektive process.
De sammanfattade egenskaper som BOE-gruppen har ställt på processmodeller
redovisas i Tabell 9.

Tabell 9. Krav C: uttryckta krav på processmodeller från BOE som ligger till grund för kravspecifikation

Krav C
Enkel struktur
Intuitiv och logisk struktur
Tydligt beskriven
Visualisering i olika detaljeringsgrad
Enkla begrepp
Lättillgänglig för alla
Möjlighet att samordna processbeskrivningar från olika avdelningar
Tydligt definiera ansvar

6.3.2 Krav och önskemål från övriga avdelningar inom affärsområde Företag
Detta avsnitt syftar att kartlägga uttryckta krav och önskemål kring processmodeller
från avdelningarna; Kundhantering, Produkt och Marknad samt Sälj inom
affärsområde Företag. Varje avsnitt avslutas med en sammanställning från texten
identifierade krav och önskemål. En komplett sammanställning över krav och
önskemål återfinns i kravspecifikationen, se bilaga 2.
Nedan redovisas för respondenternas önskemål och krav gällande processmodellens
påverkan på arbetet.
FÅ KONTROLL PÅ ARBETET
På Marknad finns det en efterfrågan på att optimera arbetet, hitta gemensamma
arbetssätt och därmed arbeta efter best practice. En förklarar det som att processen
borde vara summan av erfarenheter av hur man jobbar bra. Produkt ser ett utökat
arbete med processer som ett verktyg för produktchefen att komma ifrån
personberoendet. På Marknad uttrycker man att det är svårt att få koll på vad det
är som inte funkar om man aldrig gör på samma sätt eller tar del av varandras
erfarenheter, att det är en process de måste göra.
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MER STRUKTUR
”Processens syfte är att förklara helheten”. Respondenterna från Marknad är
övertygade om att de skulle hinna med mer om de jobbade mer strukturerat. På
Produkt tror de att mycket tid skulle vinnas på om arbetet på de olika
produktområdena samordnades. De vill ta produktchefsperspektivet för att
definiera vilka steg som behöver gås igenom, vad som sa göras och hur man får
beslut i olika frågor. På Kundhantering är det viktigt att uppgifter utförs på samma
sätt. Respondenterna på Sälj tror att mer processinriktning i arbetet kommer att
höja effektiviteten på avdelningen och respondenterna från både Kundhantering
och Sälj tror att större processfokus kommer att bidra till att arbetet oftare blir rätt
utfört och förenklar identifieringen av brister.
FÅ EN ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR ANDRA
Respondenter på Produkt, Sälj och Kundhantering betonar vikten av att öka
förståelsen mellan avdelningarna. De vill koppla ihop och tydliggöra de olika
avdelningarnas processer i förhållande till varandra och öka förståelsen för vilka
steg som gåtts igenom innan det nått till en viss avdelning. En säljare säger sig
behöva förstå varför saker och ting tar sådan tid, att oförståelse kan leda till
frustration. En respondent från Technical Solution förklarar hur de anställda
slipper ha ont i magen om de vet vad de förväntas göra. En respondent från
Marknad vill mest bara veta var han ska skjuta in något för att få ut något, att veta
hur andra avdelningar jobbar är inget som påverkar.
Kundhantering trycker på vikten av att andra avdelningar kan skapa sig en
förståelse för vilken information som de behöver. En respondent uttrycker fördelen
med tydliga gränssnitt över ansvarsfördelningen inom gruppen.
UNDERLÄTTA KRAVSTÄLLNINGEN MOT ANDRA AVDELNINGAR
En process med hög detaljeringsgrad nämns av alla respondenter som ett viktigt
verktyg i kravställningen mot andra avdelningar. Ett exempel nämns från
Technical Solutions, en stödenhet på Sälj, där de anställda på eget initiativ gick
över till en annan avdelning och erbjöd dem hjälp. Genom att redogöra för den
angränsande avdelningen hur de arbetar gav de dem en förståelse för vilken
information som de behövde, något som var mycket uppskattat och höjde
effektiviteten mellan avdelningarna. På Technical Solution togs processen fram
gemensamt av alla vilket respondenten ser som mycket positivt då de anställda
aldrig kan klaga på processen och även underlättar kravställning inom gruppen.
REDUCERA PERSONBEROENDET
”Med processer gör alla likadant och ingen behandlas annorlunda”. Alla är eniga
om att införandet av processer är ett steg i att få bort det utbredda personberoendet
på många avdelningar.
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Nedan redovisas för respondenternas uttryckta krav och önskemål kring
processmodellers roll i arbetet. Både rent praktiskt vad de ska innebära i arbetet men
även specifikt hur de bör utformas.
VISUALISERING I OLIKA DETALJERINGSGRAD
Samtliga respondenter från de olika avdelningarna är överens om att en
processbeskrivning ska ge en övergripande grundförståelse. Som ny på
avdelningen ska du kunna sätta dig ner, få koll på vilken information som finns på
avdelningen, hur möten fördelas, läsa handlingsplaner och fördelning av ansvar.
Kundhantering eftersträvar att kunna se processen både från en översiktlig nivå,
för att få en överblick över arbetet, men även en mer detaljerad nivå för
nyanställda. Alla ser det som ett verktyg för att sätta sin roll i ett sammanhang.
Även respondenterna på Sälj och Marknad vill kunna se processen i olika
detaljeringsgrad. Respondenterna på Marknad efterfrågar den detaljerade nivån att
gå ner så långt att det står om en viss person vill att man ska ringa eller mejla om
ett visst ärende. Håller den inte en djup detaljeringsgrad kommer respondenten att
fortsätta gå via sina gamla kontakter. Enligt en annan respondent är det viktigt
handgripligt, annars kommer det inte användas. ”Det ska vara en steg för steg
beskrivning kopplad till lämpliga mallar”. Respondenten förklarar hur processen
ska beskriva den serie aktiviteter i varje steg, förklara vad nästa steg är och vad
man måste ha med sig för att få gå vidare, som en checklista. En annan respondent
på Marknad som håller med om att en djup detaljeringsgrad är ett måste påpekar
även att vissa undantag finns, detaljnivån måste anpassas efter uppgift och det inte
alltid blir effektivare av en mer ingående beskrivning. Även Sälj vill ha ett
checklisteutförande.
UTSEENDE
En från Marknad förklarar hur processer enligt hennes erfarenhet har en tendens
att bli för ambitiösa på ett teoretiskt plan vilket medför att de blir svåra att
implementera i verkligheten. Det är viktigt att processen är tydlig och enkel att
hitta i. Den måste även vara lättillgänglig. Respondenten från Technichal Solution
förklarar hur systemet där dokument förvaras på olika share-points inte alls har
fungerat, det är för utspritt och komplicerat.
LEVANDE OCH UPPDATERAD
Vid en ingående beskriven process tillkommer vikten av att hålla den levande och
uppdaterad. Alla trycker på vikten av att förtydliga att dokument är uppdaterade
och hänvisar till tidigare problem då dokument sparats ner på personliga
hårddiskar som gjorde en samordnad uppdatering omöjlig. Från Marknad berättas
från tidigare erfarenheter hur det största problemet då grundade sig i att dokument
inte hölls uppdaterade. Respondenten från Technical Solution föreslår att skriva ut
vem som ansvarar för uppdatering och anser att ett tydligt ägarskap är viktigt vad
gäller alla dokument på Telenor.
En på Marknad förklarar hur man inte ska behöva gå in på flera olika ställen och
hämta information och förklarar hur processen automatiskt blir levande om
dokument kan länkas ifrån den.
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INNEHÅLL I PROCESSBESKRIVNINGARNA
En processbeskrivning ska innehålla beslutspunkter, dokumentering och mallar.
På Sälj vill man se en integrering med befintliga informationskällor för att
minimera antal ställen för informationshämtning. På Kundhantering efterfrågas en
integration av systemstöd i processen som förhindrar möjligheten till att göra större
fel.

Nedan redovisas för respondenternas önskemål och krav kring implementering av
processbeskrivningar i arbetet. Det beskriver även krav och önskemål kring
ansvarsområden i det fortsatta arbetet efter implementering av processmodellerna.
SKA INTE MEDFÖRA EXTRA ARBETE?
På Marknad uttryckte en respondent att processen ska vara som en genväg, finns
den, så är det dumt att ta en omväg. Han tror inte att den kan bli någon framgång
genom att tryckas ut. Han tror istället på att sälja in den genom att trycka på allt
den medför som; smidigare flöde, mindre att tänka på och att det är snabbaste
sättet att ta sig framåt. Han anser att det är viktigt att vara tydlig med varför
processen ska följas.
En annan påpekade hur man alltid måste räkna med en inlärningsprocess innan
man vet hur allt är uppbyggt, att arbetet måste tillåtas vara lite krångligare och ta
längre tid i början. Han tror att det måste uttalas att man gör fel om man inte jobbar
enligt processen för att den ska användas. Respondenten från Technical Solution
tror att nyckeln till motivation att använda processbeskrivningarna är att de
anställda själva varit med och tagit fram dem, och att beskrivningarna framkommit
genom att de anställda har enats om det mest effektivaste sättet att jobba. Han har
på sin avdelning kommit långt i processkartläggningen och förklarar hur de
anställda har uppskattat att vara med i utvecklandet. Att de genom det arbetet har
utvecklats mycket personligen.
En respondent på Sälj förklarar samtidigt hur processkartor inte ska vara något
som prackas på någon utan fungera som ett ställe dit man kan gå och söka upp
information om man vill. Han förklarar hur de redan får otroligt mycket
information om allt möjligt och att det lätt blir att man istället sållar bort allting.
Respondenten på Technical Solution anser att det ska utformas som ett hjälpmedel
och en på Marknad håller med om att det inte ska innebära ett extra steg. Han
liknar det med ett wordprogram eller ett skelett på vilket individer kan bygga på
sina egna specialiteter och anser det viktigt att de anställdas egenheter utnyttjas. Då
allt praktiskt finns där kan fokus istället läggas på vad som faktiskt ska uppnås och
inte hur det ska uppnås. Den ska fokusera på vad som är viktigt, vad kunden vill
ha och vad som är lönsamt. En på Marknad tycker att man måste passa sig för att
producera för mycket beskrivningar, ser en risk med att det kan bli för avancerat
och påpekar att det måste gå att mäta att processen går snabbare och blir bättre,
annars har man gjort fel.

51

Empiriskt resultat

DET BEHÖVS EN ANSVARIG
En på Marknad tror att det tvunget måste finnas en processlav för att hålla igång
arbetet. En anser att man måste ha en person som ansvarar för strukturen, som
man kan komma till med frågor. BOE’s roll anser en på Marknad ska vara att
ansvara för uppdateringar av verktyget men han anser att de aldrig kommer veta
allt om Marknadsprocesser. Processägare ska enligt en respondent på Marknad
vara cheferna som ansvarar för arbetet. BOE anser han ska stå för piskan och se till
att saker och ting blir gjort. Kundhantering vill ha en funktionsägare som lägger tid
på att gå till botten med det som inte fungerar och rättar till det genom att ändra i
processen.
CHEFERNA SKA MED
Det finns delade meningar kring hur man ska få processmodellerna att användas.
På Marknad anser de att någon måste säga till när man gjort fel annars kommer
ingen att jobba efter processen. En på Technical Solution förklarar det som att finns
det ett rätt och ett fel sätt så kommer intresse automatiskt uppstå kring vad som
anses vara rätt sätt. Denna faktor är de enade om spelar större roll än den faktiska
utformningen eller användarvänligheten av modellen. På Marknad tror de inte att
processimplementeringen går att genomföra utan att den högsta chefen över
avdelningen tror att det blir bättre om de jobbar med processer, för att han i sin tur
ska lägga press på att lägre chefer ska sätta press nedåt. Han förklarar hur
Marknad skulle kunna processa sig till hälften men att då arbetet går till andra
avdelningar spelar detta arbete ingen roll om inte de andra avdelningarna också är
med på tåget. Utan ledningen går det inte, även om de kan bevisa att det går bättre.
Är inte ledningen med på tåget så kommer de alltid prioritera något
annat.”Nyckeln till framgång är ju inte att köra bolaget lite som man känner”
förklarar respondenten. En annan förklarar hur man tar en risk genom att göra
saker som ingen tackar en för och att man då inte heller har tid att göra det som ska
göras. Det finns en gräns vad den enskilde kan göra och det är det som han anser
så tråkigt. Även om arbetarna vill något, har den högre chefen en annan syn, så är
det vad som är viktigast.
Uttryckta krav och önskemål kring processmodeller från avdelningarna;
Kundhantering, Produkt & Marknad och Sälj inom affärsområde Företag
sammanfattas i Tabell 10.
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Tabell 10. Krav D: uttryckta krav på processmodeller från de olika avdelningarna inom Företag.

Krav D
Enkel struktur
Tydliga gränsytor mellan avdelningar
Skapar helhetssyn
Visualisering i olika detaljeringsgrad
Vara avskalad
Ge en visuell överblick
Enkla begrepp
Tillåta flexibilitet i arbetet, Anpassad efter arbetet och inte tvärt
om
Skapa förståelse för hur andra avdelningar jobbar
Möjlighet att
avdelningar

samordna

processbeskrivningar

från

olika

Innehålla tydligt fokus
Levande process
Engagera medarbetarna

6.4 Sammanfattade resultat
Totalt har 30 olika egenskaper kring modellutformning identifierats. De olika
egenskaperna som gör att en processmodell upplevs användarvänlig har kategoriseras
utifrån aspekter kring utformning, användning, innehåll samt tekniska aspekter.
Kategorierna är definierade utifrån de egenskaper som ansetts viktigast från Telenors
krav och önskemål och upplevda problem i dagens verksamhet, samt från teori kring
modeller för förändringsarbete i tjänsteföretag.
Totalt sett är det aspekter kopplade till utformning och användning som har ansetts
viktigast. De aspekter som har framstått som viktigast kopplat till utformningen är att
det är en enkel, intuitiv och logisk struktur och att modellen ska beskriva den praktiska
arbetsgången. Även enkla begrepp och visualisering i olika detaljgrad är aspekter som
är viktiga vid utformningen av modellen.
Sett till användningsaspekter är det vikigast att det finns möjlighet att samordna
processbeskrivningar från olika avdelningar samt att processmodellerna ska fungera
som ett praktiskt stöd i det vardagliga arbetet.
En kravspecifikation för att utvärdera de kartlagda modelleringsspråken har
sammanställts. Egenskaperna i kravspecifikationen grundas på egenskaper
identifierade i Krav A från kapitel 5, Krav B från 6.2, Krav C i kapitel 6.3.1 samt Krav D i
6.3.2 i rapporten. Hela kravspecifikationen med definierade mätpunkter visas i Bilaga
2.
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7. Utvecklat verktyg
Ett verktyg för processmodellering har tagits fram grundat på resultat genererade från
intervjuer samt studier av tidigare forskning kring modellutformning. Målet var att
verktyget skulle bli så användaranpassat som möjligt, och genom det skapa
förutsättningar för användardriven processmodellering. Verktyget är utvecklat för att
passa verksamheten på TSAB.
Kraven för utformningsaspekter av verktyget bygger på de egenskaper kring
processmodellutformning som identifierats i Kapitel 5 - Utformningsaspekter för
processmodeller och Kapitel 6 - Empiriskt resultat.
Verktyget byggs upp av en metamodell med en definierad logiskt struktur samt en
definierad grafisk notation. Processmodellen avses att modelleras och visualiseras
enligt metamodellen med hjälp av en framtagen applikation till en rekommenderad
programvara.

7.1 Utvecklad metamodell
Den
utvecklade
metamodellens
grafiska
notation
baseras
på
processmodelleringsspråket BPMN (Business Process Modeling Notation) som
beskrivs närmare i kapitel 4.3. Den grafiska notationen har dock modifierats för att
uppfylla krav på användardriven processmodellering presenterade i Empiririskt
Resultat.
Modellen kan klassificeras som ett transformerande modelleringsspråk, det vill säga under
processens gång ändras ett Input till ett Output. Processen består av delprocesser som
kan brytas ner till lägre delprocesser och aktiviteter. Detta gör att modellen upplevs
intuitiv och nära knuten till det dagliga arbetet.
Processmodellen byggs upp som en hierarkisk struktur, vilket gör det möjligt att hålla
processbeskrivningarna översiktliga i varje nivå av processen. Detta gör att
processmodellen upplevs enklare att förstå. Den hierarkiska strukturen gör det enklare
att få en förståelse för hur de olika delprocesserna är kopplade till varandra. Rent
praktiskt ”klickar” sig användaren ner i lägre nivåer och kan navigera sig i
modellritningen genom att vandra fram och tillbaka mellan nivåerna i
processmodellen. En tydlig hänvisning om vilken nivå som användaren befinner sig i
är central för en ökad förståelse för processen.
Externa dokument och verktyg kan kopplas direkt till de olika objekten vilket också
ökar det spontana användandet av processmodellerna i vardagen.
Totalt består metamodellen av sju figurer; fem grundfigurer för att modellera den
faktiska processen, en figur för att definiera viken roll eller avdelning som utför
respektive uppgift (swimlane) samt en figur för publicering av information kopplad till
respektive grundfigur. Grundfigurerna samt hjälpfigurerna med fördefinierade
hänvisningar för hjälptexter visas i Figur 16. Definition av figurernas egenskaper och
betydelser återfinns i Bilaga 6. Utöver detta finns det definitioner i metamodellen kring
hur texter ska formuleras för att bli så kommunikativa som möjligt. Aktiviteter beskriv
med ”verb + objekt” medan frågeställningar ska kunna besvaras med ett Ja eller Nej
svar.
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Frågeställning?
Aktivitet/
Delprocess

Inputs

Outputs

Input 1
ü Input 2
ü…

Output 1
Output 2
ü…

ü

ü
ü

Input/Output/Checklista/Beslutspunkter Namn
Roll/Avdelning

ü
ü
ü

Aktivitet 1
Aktivitet 2
…

Figur 16. Figurer med fördefinierade hänvisningar för hjälptexter som används för att bygga upp
processmodellen

Kopplat till metamodellen finns förbestämda bakgrunder med fördefinierad
information. Fördefinierade bakgrunder innebär en inbyggd begränsning i hur stor
processen kan bli i varje delnivå. Detta motverkar att processmodellerna blir för
komplexa och tvingar modelleraren att finna gemensamma strukturer som kan brytas
ner i lägre nivåer. I de fördefinierade bakgrunderna finns förutbestämda länkar för
hänvisning till högre nivåer i processmodellen samt länkningar till externa verktyg.
I varje nivå av processritningen krävs att det uppges vem som är processägare,
modellägare samt när modellen senast är uppdaterad. Allt för att visa på en aktualitet
och ge förtroende för den modellerade processen. Ett exempel på en fördefinierad
bakgrund med en uppritad exempelprocess i en nivå visas i Figur 17.
Processnamn >

Nivå X

Processnamn

>

Processnamn

>

Processnamn

Processnamn

Frågeställning?
Aktivitet/
Delprocess

Inputs
Input 1
ü Input 2
ü…

Aktivitet/
Delprocess

Ja

Aktivitet/
Delprocess

ü

Outputs
ü
ü
ü

Nej

Verktyg:

Aktivitet/
Delprocess

Verktyg 1 > Verktyg 2 > Verktyg 3 > Verktyg 4
Verktyg 5 > Verktyg 6

Processägare:
Modellägare:
Uppdaterad:

Namn
Namn
20XX-XX-XX

Figur 17. Uppritad delnivå av en process i en fördefinierad bakgrund
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7.2 Rekommenderat modellerings- och publiceringsprogram
För modellering rekommenderas att använda Microsoft Visio©. De grafiska
notationerna har sammanställts i en applikation, en så kallad template. För att påbörja
modellering enligt denna metamodell krävs att denna template laddas ner till
Microsoft Visio©. I templaten finns handledning kring strukturuppbyggnad samt
förklaring av de olika objekten. Hur verktyget ser ut visas i Bilaga 7 och
handledningarna visas i Bilaga 8.
När processmodellerna är färdigritade kan de exporteras till HTML-format. Därmed
kan de publiceras på en gemensam databas i företaget. Fördelen med att arbeta med
Microsoft Visio© och HTML-publicering är ett det inte krävs någon annan
programvara än valfri webbläsare för att kunna ta del av processritningarna. Detta är
en förutsättning för att möjligöra en effektiv spridning av processmodellerna.
I Microsoft Visio© går det dels att definiera kopplingar till olika objekt i den uppritade
processmodellen, men det går även att koppla dokument och webbsidor externt från
modellen. Vid HTML-publicering skapas automatiskt de kopplingar som ha definierats
i Microsoft Visio© -formatet.
En stor begränsning i val av verktyg låg i att det inte fick medföra någon ytterligare
kostnad för företaget. Microsoft Visio© är ett program som finns och används av de
flesta inom företaget idag.
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Del IIII – Diskussion & Analys
I avsnittet Diskussion & Analys diskuteras frågeställningen kring möjligheten att få en
organisation processorienterad med en bottom-up approach. Inledningsvis diskuteras
insamlad och analyserad data från teori generellt kring processimplementeringsarbete
bottom-up utifrån ställda frågeställningar. Därefter diskuteras frågan specifikt utifrån
förutsättningar för detta arbete för TSAB, här vägs både teori och insamlad data från
empiri in. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt arbete och en sammanställning
över slutsatser.
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8. Diskussion
Nedan diskuteras möjligheten för bottom-up implementering mot en mer
processorienterad verksamhet. Diskussionen behandlar allmänna förutsättningar för
att avslutningsvis diskutera möjligheter och rekommendationer specifikt för TSAB.

8.1 Är det möjligt att få en verksamhet processorienterad
utan företagsledningens uttalade stöd?
Soliman (1998) beskriver hur kartläggning av användbar information i en organisation
är en viktig del av att kartlägga sina processer, vart den finns tillgänglig. All denna
information finns på gräsrotsnivå och måste därför utföras av dem som arbetar med
informationen. Verkställande av processförbättringar bör även det enligt Chang (2006)
ske med en Bottom-up strategi. Genom ett internt initiativ minskar motståndet hos de
anställda som omfattas av förändringen och processer som utvecklas internt i företaget
har en högre acceptans hos de anställda. Det kan dock vara svårt att skapa en klar bild
över företaget och dess yttre gränsytor från gräsrotsnivå, vilket är en förutsättning för
en fullständig processkartläggning av företaget. Detta arbete sker enklast på en högre
nivå.
McCormack (2005) beskriver hur företag ofta styrs av mentala modeller eller av djupt
inrotad förståelse och antaganden över hur saker ska utföras. De modellerna baseras
ofta på specifika personers förståelse. Att styra över arbetet till att bli mer
processorienterat handlar om att samordna enskilda individers förståelse till att enas
om ett arbetssätt, försöka skapa struktur i arbetet enligt ”best practice”. Detta kräver
att alla inom företaget involveras i arbetet och känner sig delaktiga. Att övertyga alla
att byta arbetssätt är ett stort och mycket tidskrävande arbete, speciellt när det måste
ske frivilligt.
Enligt McCormack (2005) är processkartläggningen det första kritiska steget mot en
mer processorienterad verksamhet. Det kopplar samman verksamhetens strategi och
kundnytta till processutveckling och styrning. Processorientering i verksamheten är en
strategi för hur arbetet ska ske. Ett företags strategiska beslut tas ovanifrån och ett
företag kan omöjligt fungera på längre sikt om de anställda inte följer den strategi som
ledningen satt upp.
Att ha ett tydligt kundfokus är en av de grundläggande principerna i processtyrning.
(Soliman, 1999) För bästa resultat måste detta arbete ske över avdelningsgränserna.
Hammer (1999) beskriver hur företag då inte kan ses som en sammansättning av olika
funktioner utan som en kombination av integrerade processer. Detta kräver i längden
en omorganisering av företaget, något som inte kan göras utan stöd i ledningen.
McCormack beskriver hur en organisation måste gå igenom olika faser för att bli mer
processorienterad. Första fasen innebär att; definiera och dokumentera arbetsprocesser
i processkartor och skapa rutiner. McKnight (2003) definierar de drivkrafter som
behövs för att lyckas styra om arbetet mot processarbete som; engagemang, en stark
vision, hårt arbete, hög gruppmentalitet och en stor insikt i arbetsgruppen vad gäller förståelse
för processer och att det är viktigt. Dessa kan tänkas vara grundstenarna för att uppnå fas
1. Första fasen kan anses möjlig att uppnå utan stöd i ledningen men kräver en mycket
större ansträngning i att involvera de anställda i arbetet frivilligt om ledningen inte är
engagerade i arbetet. Fas två enligt McCormack (2009) kräver att ledningen tar till sig
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processtänket och implementerar det i sitt ledarskap. Fås inget stöd i ledningen
kommer även detta arbete fastna i fas 1 och tillslut dö ut.
Så på frågan om det är möjligt att få en verksamhet processorienterad utan
företagsledningens uttalade stöd så är svaret delat. Det är fullt möjligt till en viss nivå.
De olika avdelningarna kan enskilt börja arbeta mer processfokuserat och därmed öka
effektiviteten. En viktig aspekt är dock att ett företag omöjligt kan fungera på längre
sikt om de anställda inte följer den strategi som ledningen satt upp. Arbetet bottom-up
måste därför ses som ett verktyg för att påvisa nytta av en övergång mot ett mer
processinriktat arbetssätt och vara en hjälp i att övertyga ledningen till att jobba mer
processinriktat. Frågan är om den större ansträngning det kräver i form av tid och
resurser som läggs utanför ramarna för företagets mål är värt det.

8.2 Hur skapas förutsättningar för att lyckas?
McCormack (2009) beskriver fem faktorer som är avgörande för att lyckas med
implementering av en mer processorienterad verksamhet:
1. Skapa en helhetssyn, noga kartlägga det praktiska arbetet och skapa en
förståelse för konsekvenserna av sitt agerande bland de anställda.
2. Ha personer med avsatt ansvar att driva processarbetet
3. Träna de anställda i att vara anpassningsbara för förändringar i processen.
4. Använda terminologi som används inom företaget
5. Ha integrerade mätsystem och stöd i ledningen.
En stor vikt ligger i arbetet att involvera de anställda. De har en avgörande roll i att
skapa en helhetssyn och noga kartlägga det praktiska arbetet. McCormack trycker även
på vikten av att skapa en förståelse för konsekvenserna av sitt eget handlande bland de
anställda, att skapa en helhetssyn så varje individ ser sin roll i helheten. Detta kräver
även att de ansvariga måste jobba för att få upp ett engagemang. Att ställa om de
anställda till att vara anpassningsbara för förändringar är ett stort arbete som innebär
en kulturförändring, vilket i sig kräver ett utbrett engagemang över hela företaget.
Den viktigaste faktorn är involvering av personal. Därutöver tillkommer att göra de
praktiska förutsättningarna så bra som möjligt för att öka mottagligheten hos dem. Ett
exempel på det är att använda terminologi i processbeskrivningarna som används i
företaget, att göra det så enkelt som möjligt och kräver så lite extra arbete som möjligt.
McCormack (2009) är tydlig med att stöd i ledningen är en förutsättning för att lyckas.
Han föreslår att använda mätsystem vid styrning av verksamheten. Integrerade
mätsystem kan även i ett bottom-up perspektiv ses som ett verktyg för att påvisa
nyttan mot ledningen.
Att kartlägga verksamhetens processer är en förutsättning för att arbeta mer
processorienterat. Detta bör ske på samma sätt över hela organisationen. Alla processer
måste kopplas ihop med tydliga gränsytor för att uppnå den helhetssyn som är
nödvändig vid förbättringsarbete inom företaget.
Weber et al (2009) beskriver vikten av att lägga tid på att få en modell som passar för
verksamheten. Att noga tänka ut dess syfte och anpassa dem för det och inget mer.
Extra funktioner är överflödigt och ledordet är enkelhet och interaktivitet. I grunden
bottnar detta i vikten av involvering av personal, enkelhet och stor praktisk
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tillämpning gör processarbetet mycket mera mottagligt. Detta var även tydligt i
intervjuerna där de två huvudaspekterna var: enkelhet och kopplad till det praktiska
arbetet i form av länkningar till mallar och dokument. Kock et al (2008) beskriver hur
kommunikation är en viktig aspekt att visualisera i processmodellerna. Intervjustudien
visade även att kommunikation, både mellan och inom avdelningar, var ett av de
största problemen i arbetet idag.
Arbete tar tid och tid är pengar vilket är starkt begränsat i ett bottom-up perspektiv. I
och med att det inte finns en avsatt budget för processarbete bottom-up måste
effekterna av arbetet frigöra motsvarande tid som har krävts för att genomföra arbetet.
Detta måste ske under en kortare period än om pengar investerats i detta arbete.
Bristen på pengar hindrar även möjligheten att ta in externa konsulter till utarbetandet
av en strategi för övergången till en mer processorienterad verksamhet genom att bidra
med stor kunskap och erfarenhet. Kunskap om metoder och implementeringsstrategier
är dock otroligt viktigt och måste därför tas in på annat håll, såsom; branschtidningar,
kontakter från andra företag eller liknade.
Arbetet med att involvera personal är huvuddelen av arbetet med att implementera
verksamhetsprocesser, ännu mer energi måste läggas på detta vid arbete genom ett
bottom-up perspektiv. Hansen et al (1999) skriver om hur det finns tre taktiker för att
involvera de anställda, de är: skrämma dem; massera deras egon dvs. tydliggöra och
uppmärksamma vad de bidrar med eller betala dem. I ett bottom-up perspektiv finns
varken auktoritet eller pengar för att lyckas skrämma eller betala dem. Det enda kortet
man har att spela är då att sälja in processarbetet genom att massera deras egon. Det
kan ske genom att jobba hårt med att trycka på nyttan för individen, skapa visioner
och inspirera.
Att styra om till att arbeta mer processorienterat är kostsamt. Hammer (1998) påvisar
även vikten av att planera och noga utarbeta mål och syfte för att göra rätt från början.
Han påvisar svårigheten med att få med de anställda i förändringsarbete, att det alltid
finns en naturlig motsättning och att denna ökar drastiskt med antal misslyckade
försök. Därför är det viktigt att göra rätt från början och en noga utarbetad strategi blir
då en förutsättning för att lyckas.
Ljungberg & Larsson beskriver problemen med att dela upp arbetet och
ansvarsfördelningen efter de olika funktionerna. Arbete över funktionsgränserna är
svårt med ett bottom-up perspektiv då det kräver en överblick över hela
organisationen. Det är dock viktigt att jobba för att samarbeta så mycket som möjligt
över funktionsgränserna när processerna kartläggs.

8.3 Vilken strategi ska Telenor anta?
Förutsättningen för Telenor i dagens läge är att det inte finns något uttalat stöd från
ledningsnivå att aktivt arbeta med processer. Det finns å andra sidan inget uttalat
motstånd mot att sådant arbete sker ut på olika avdelningar inom företaget.
Utifrån intervjuer med medarbetare inom företaget visar det sig att det finns en
mognad och en efterfrågan efter att utveckla arbetet med processer. Förhoppningen
hos medarbetarna är stor att arbetet ska bli mer effektivt om företaget går mot ett mer
processorienterat arbetssätt. Detta visar på att Telenor, trots brist på ledningens stöd,
har möjlighet att börja införa mer processinriktat arbetssätt. Frågan är däremot hur
långt Telenor har möjlighet att komma i detta arbete.
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Sett till McKnights teori kring olika faser mot ett processorienterat företag har TSAB
förutsättningar att nå första fasen. Fas ett innefattar definierade och dokumenterade
arbetsprocesser kopplat till dokumenterade rutiner. Fas ett kan nås tack vara att det
finns grupper inom företaget med stort engagemang för att göra arbetet mer
processorienterat, en stark vision som kommuniceras via BOE-gruppen, det finns en
gruppmentalitet tvärs i organisationen i form av Q-forumen samt att medarbetare från
samtliga avdelningar inom affärsområde Företag har visat på en stor förståelse för
nyttan av processbeskrivningar och att det är viktigt.
För att Telenor ska nå fas två enligt McKnights teori krävs dock ledningen stöd. Om
detta ej sker är risken därmed att Telenor blir kvar i steg ett. Om arbetet inte leder
vidare till nästa nivå inom en överskådlig framtid finns risk att arbetet för fas ett rinner
ut i sanden och endast lämnar ett misslyckat processimplementeringsprojekt att
minnas.
Detta är en stor risk med bottom-up implementering av processarbete i företag. Finns
inte företagets stöd finns inte heller någon gemensam målbild och ingen tydlig strategi.
Därmed sker arbetet på olika sätt på olika avdelningar och det är stor risk att
processarbetet fastnar i för tidiga faser. Då uppnås inte avsedd nytta och projektet
riskerar läggas ned. Som Hammer (1998) påpekar är det av största vikt att
processarbetet blir infört på rätt sätt från början. För att för varje misslyckat försök blir
det drastiskt svårare att engagera medarbetare i kommande projekt. För varje litet
processimplementeringsprojekt som misslyckas inom företaget undermineras
förutsättningar för framtida projekt med avsikt att införa processtyrning i företaget.
Sett i ett långt perspektiv skulle dessa små lokala implementeringsprojekt kunna
riskera möjligheten för framtida implementeringsprojekt för hela företaget.
Sett till teori formulerad av McCormack är TSAB idag i steget att skapa en helhetssyn,
genom att kartlägga det praktiska arbetet och på så vis skapa förståelse för att sin roll i
arbetet. Det skulle i dagsläget krävas att definiera vilka personer som ska ansvara och
driva processarbetet. Här föreslår BOE-gruppen att de själva ska ta på sig det arbetet,
medan vissa andra i företaget föreslår att produktchefen, som har ansvar för en
specifik produkt, fungerar som processägare. I fallet av processägare anses en medlem
i BOE-gruppen, eller en deltagare i de olika Q-forum som ett bättre alternativ. Till
skillnad från produktägare arbetar BOE-gruppen och Q-forumdeltagare tvärs i
organisationen. De har därmed större möjlighet att samordna processbeskrivningar
från olika avdelningar.
Oavsett vem som leder processarbetet skriver Soliman (2000) om hur införandet av
processer kommer att innebära en förändring i företagskulturen, vilket inte är något
som en del av företaget kan driva ensamt. För att arbetet ska bli bra utfört måste så
många som möjligt vara med i utvecklandet av arbetssätten. Arbete med
processkartläggning av verksamheten sker idag i de olika Q-forumen innehållande
representanter från respektive avdelning. Ett sätt att öka involveringen av medarbetare
i arbetet, trots brist på resurser, är att öka rotation på deltagare i dessa Q-forum. Detta
skulle öka antalet involverade och informerade personer vilka därmed skulle kunna
sprida processtänket vidare ut i organisationen.
Ytterligare en framgångsfaktor för införande av processorienterat arbetssätt är att ha
integrerade mätsystem. Detta skulle kunna vara ett strategiskt nästa steg i utvecklingen
av processmodeller för BOE och Telenor. Genom att finna mätpunkter i de befintliga
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processmodellerna finns möjlighet att visa på hur olika förändringar av processerna
sparar tid och därmed pengar. Med dessa mätpunkter finnas ett konkret mätetal att
grunda sitt resonemang för att förespråka processorienterade arbetssätt. Konkreta
mätetal är effektivt i kommunikation med medarbetare, men främst i
kommunikationen med ledningen.
Vilket nästa steg i processarbetet som är aktuellt beror på vilken mognadsgrad
respektive avdelning har. Mognadsgraden varierar dock mycket mellan olika
avdelningar inom företaget. Enligt Lewins och Kotter’s teorier kring förändring skulle
vissa avdelningar kunna placeras i ett mycket tidigt stadium av förändringskurvan.
Vissa avdelningar anser sig inte arbeta med processer och där krävs arbete med att
inspirera, informera och skapa insikt. Andra avdelningar har en insikt och har
framtagna arbetsgrupper där nästa steg är att skapa visioner och kommunicera dessa.
För avdelningar med omfattande rutindokumentation handlar det rent konkret om att
organisera informationen genom att skapa en informationsstruktur för systematisk
uppdatering utifrån verksamhetens process. För andra avdelningar, utan vare sig
rutinbeskrivningar eller definierade processer, är första steget att samlas kring en
gemensam processbeskrivning. Denna processbeskrivning kan vara på en hög nivå där
generiska processer som är gemsensamma för hela avdelningen beskrivs. Dessa
beskrivningar kan fungera som diskussionsunderlag för framtida utveckling av
processer och samordning av rutinbeskrivningar.
Den främsta skepticismen från medarbetare kring bottom-up implementering kretsar
kring att det upplevs att man tar en risk genom att engagerar sig i arbete som ingen
kommer tacka en för. Skeptiska uttalanden kretsar även kring att medarbetarna
upplever att det finns en gräns för i vilken omfattning en enskild medarbetare kan
påverka och att det är viktigt att följa ledningens direktiv. De intervjuade ansåg att
inget företag blir effektivt om alla arbetar som de själva vill. De anser att det krävs
gemensamma mål definierade av ledningen.
För bottom-up implementering finns bara möjlighet att anamma en av Hansens et al
(1999) tre taktiker för motivering av personal (skrämma dem, massera deras egon eller
betala dem), nämligen att massera deras egon. För detta krävs inspirerande och
karismatiska ledare på lägre nivåer i företaget. Ledare som kan ge uppskattning och
inspiration och som ser arbete kring processimplementering som värdeskapande
arbete.

8.4 Rekommendationer för fortsatt arbete
Då ett syfte med detta arbete har varit att studera förutsättningen att införa
processarbete från ett ”bottom-up” perspektiv innebär det att det är ett
forskningsperspektiv där det förutsätts att den främsta framgångsfaktorn för ett lyckat
förändringsarbete saknas. Detta gör att det ett relativt outforskat område och det finns
stora möjligheter till fortsatt forskning inom detta område. Då ”bottom-up”
förutsättningen är relativt vanlig på företag kan det medföra nytta med fortsatt
forskning inom detta område.
Från ”bottom-up” perspektivet har det har visat sig viktigt att hela tiden visa på nyttan
av förändringarna. Därmed skulle forskning kring möjligheten att mäta effektiviteten
av förändring av verksamhetsprocesserna vara till stor nytta. Däribland finns möjlighet
62

Diskussion

att undersöka processerna effektivitet med hjälp av olika mätpunkter i
processbeskrivningarna där det behöver utvärderas hur dessa ska placeras och
visualiseras för bästa effekt.
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9. Slutsatser
Här redovisas de slutsatserna som dragits utifrån analysen. Slutsatserna utgår från
arbetets syfte och uppdragsgivarens nuvarande situation.

9.1 Utformning av processmodeller för förbättringsarbete
Ett delsyfte med examensarbetet var att utforma en metamodell samt välja ett verktyg
för att publicera processmodeller på företaget. Nedan presenteras de viktigaste
slutsatserna kring egenskaper för processmodellers utformning. Dessa slutsatser
baseras på insamlade krav och önskemål med stort fokus på att arbetet ska ske utan
uttalat stöd från ledningsnivå i organisationen.
De viktigaste aspekterna sett till utformning av processmodeller är:
1. Enkel struktur. Detta görs genom att använd ett fåtal figurer men med tydliga
texter samt att bygga processmodellen som en hierarkisk struktur så att varje
delnivå i processen blir överskådlig för användaren.
2. Tydlig koppling till det praktiska arbetet. Denna egenskap skapas genom att
använda direktlänkningar till mallar och dokument. Kopplingen till det
praktiska arbetet är en förutsättning för att processmodellerna ska upplevas
intuitiva och ge användaren en upplevelse av direkt nytta.

9.2 Processimplementering bottom-up
Ett andra syfte med examensarbetet var att utreda huruvida arbete mot en mer
processorienterad verksamhet är möjlig utan krav från högre nivå inom företaget.
Nedan presenteras slutsatserna som dragits utifrån det som analysen visade huruvida
en fullständig processimplementering är möjlig och vilka som är de främsta
förutsättningarna för att lyckas.
Det är möjligt att få en verksamhet delvis processorienterad genom att
implementera verksamhetsprocesser bottom-up, men för fullständig
implementering krävs ledningens stöd.
Den främsta förutsättningen för att genomföra en alternativ implementering av
verksamhetsprocesser är att involvera personalen.
Rekommenderade utformningsaspekter för processmodeller bottom-up skiljer
sig inte från processarbete top-down, däremot ställs högre krav på
användarvänlighet vilket grundar sig i vikten av att involvera personalen.
Den största risken med att bedriva processarbete är människans naturliga
motsättning mot förändring och att denna motsättning ökar starkt med
erfarenhet av misslyckade försök. Därför är det en viktig faktor att göra rätt på
en gång.
Att mäta effekten av processarbetet ses som ett nödvändigt verktyg för att visa
på nyttan.
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Bilaga 1. Intervjumall
Denna mall har legat till grund för de semistrukturerade intervjuer som genomfördes med
medarbetare inom olika avdelningar inom affärsområde Företag på TSAB.
Hur de arbetar
-

Vad består ditt arbete av?
Hur förhåller sig ditt arbete, mot de andra på din avdelning?
Hur fungerar delegering och utförande av uppgifter inom gruppen?
Kommunikation inom gruppen (hur sker den, hur ofta)?
Hur mycket jobbar du här på kontoret?
Hur mycket jobbare du med andra avdelningar?
Hur arbetar er grupp jämfört med andra avdelningar?
Kommunikation mellan avdelningar (hur sker den, hur ofta)?
Upplever du några problem med kommunikation?
Upplever du att du vet hur andra avdelningar arbetar?
Största problemen i din nuvarande arbetssituation?
Vad fungerar bra inom din avdelning?
Vad är avdelningens styrkor (jämfört med andra avdelningar inom Business)?

Processer i arbetet
-

Finns det processer beskrivna på din avdelning?
Arbetar ni med processbeskrivningar?
Hur används de idag?
Hur ofta?

-

För vem är det ämnade?

Erfarenheter från tidigare arbetsplatser
-

Hur användes processbeskrivningar där?
Bra/Dåligt?

Åsikter om processbeskrivningar

-

Se du någon nytta med att använda er av processbeskrivningar? (Vilken?)
Största problemet med dagens processbeskrivningar på Telenor?
Önskemål för hur processbeskrivningarna bör vara utformade?
Vilka är de viktigaste aspekterna?
Ser ni något utökat användningsområde?
Vad fungerar bra/dåligt, vad kan bli bättre?
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Bilaga 2. Kravspecifikation med
definierade mätpunkter

KRAV

Viktning
(1,3,9)

Nedan följer en kravspecifikation för val av processmodelleringsspråk. Kravspecifikationen är
sammanställd av Krav A, B, C och D från rapporten kapitel 5 och kapitel 6. Kraven är
kategoriserade utifrån aspekter som rör utformning, användning, innehåll och teknik.
Mätpunkterna fungerar som en konkretisering av vilka aspekter som avses för varje
kravformulering.

MÄTPUNKTER

Utformning
1

Enkel struktur

2

Intuitiv och logisk struktur

3

Ska visa på praktiska
arbetsgången

4

Tydligt beskriven

5

Tydliga gränsytor inom
avdelningen

3

6

Tydliga gränsytor mellan
avdelningar

3

7

Skapar helhetssyn

3

8

Visualisering i olika
detaljeringsgrad

9

9

Innehålla hög detaljnivå

9

Det ska gå fort. Önskad information ska återfinnas inom få klick. Inga externa dokument ska
behöva öppnas.

9

Minimera antal vägar som en aktivitet kan ta. Använd endast en start och en slutpunkt. Ska
beskrivas från vänster till höger.

9
9

3

Ska innehålla både aktivitet och faktisk uppgift
Ska tydligt visa på var man är i de olika nivåerna. Tydligt koppla ihop tillgänglig information.
Innehålla få symboler
Visa på de anställdas uppgifter, gränssnitten till andra vad gäller uppgifter och ansvar.
Tydligt beskrivna överlämningsleverabler mellan avdelningarna och tydligt definiera ansvar.
De anställda ska förstå sin roll i helheten.
Ska kunna visualisera i minst 2 olika detaljnivåer
Ska beskriva uppgift på djupt detaljerad nivå så en som är nyanställd enkelt ska kunna se vad den
ska göra.

10 Beskriva Aktiviteters
omfattning

1

11 Vara avskalad

1

Minimera antal element som beskriver samma aktivitet.

12 Ge en visuell överblick

3

Hålla ner storleken för tydlighet, så få element som möjligt. Ska kunna läsas på datorskärmen.

9

Samma vokabulär för alla avdelningar, använda definitioner som används i vardagligt språk,
beskriv uppgifter genom uppmaningar "Verb+objekt", entydighet

13 Enkla begrepp

Kunna ta reda på arbetsinsatsen som ett steg innebär (på en hög nivå)
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(1,3,9)

Viktning

KRAV

MÄTPUNKTER

Användning
14

Praktiskt stöd i arbetet

15

9

Innehålla så många som möjligt av: beslutspunkter, dokument och mallar,
avstämningspunkter samt checklistor.

Förändringsbar

3

Enkel att designa/förändra.

16

Sökbar

1

Möjlighet att söka efter dokument.

17

Mätbar process

3

Ska gå att mäta, kunna införa mätsystem .

18

Skapa förståelse för hur andra avdelningar
jobbar

1

19

Möjlighet att samordna
processbeskrivningar från olika
avdelningar

9

På kort tid förstå hur arbetet fungerar på andra avdelningar.
Möjlighet att koppla ihop hela företagets processer, uppmuntra horisontella
team genom att förstå kopplingen mellan avdelningarna.

20

Innehålla tydligt fokus

21

Kommunikationsflödesinriktad

1

Mer kommunikationsflödesinriktad framför funktionsinriktad

22

Samla all nödvändig information på ett
ställe

3

Ska inte gå att spara ner dokument på hårddisken, webb-baserat. Allt ska
finnas på ett ställe och tydligt koppla ihop tillgänglig information

3

Visa vem som tar beslut eller ansvarar för om arbetet fungerar dåligt samt
uppdaterar arbetssätt

Processen ska utgå från strategiska mål.

Innehåll
23

Tydligt definierat ansvar

24

Innehålla uppgifter om uppdateringar

1

Förstår om den är uppdaterad

25

Tydligt ägarskap

3

Tydligt visualisera vem som är processägare.

26

Beskriva explicit information mellan
individer

1

27

Beskriva kundens roll i processen

Tydliggöra hur kommunikationen bör ske.

3

Ska kunna svara på fråga: vad delprocessen tillför kunden. Skapa en
medvetenhet för varför olika uppgifter utförs.

Teknik
28

Förhindra att det går att göra fel

1

Integrera systemstöd i arbetsflödesbeskrivningen.

29

Samla system på ett ställe

1

Förenkla integrering av system.

30

Ge en översikt över använda system

1

Visa på kopplingen mellan olika system och dess användning.
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Bilaga 3. Processmodeller vägda
mot kravspecifikation
Kartlagda modelleringsspråk vägda mot viktade krav. Modelleringsspråken definieras 1, 3,
eller 9 beroende på hur väl dess egenskaper stämmer överens med kraven som ställs på
modelleringsspråken. Kraven är viktade 1, 3 och 9, beroende på hur mycket respektive krav
påverkar språkets användarvänlighet.

Rollaktivitetsdiagram

Rollinteraktionsdiagram

Gantt-scheman

IDEF0

IDEF3

UML (Aktivitetsdiagram)

Petri-Nät

BPMN

9
9
9
9
3
3
3
9
3
1
1
3
9

3
3
9
3
3
1
1
1
9
1
1
3
9
305

1
3
1
3
1
1
1
9
9
1
3
1
9
277

3
9
9
9
9
9
1
1
9
1
3
3
9
457

3
3
1
3
3
3
1
1
9
1
3
1
9
235

9
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
1
3
225

3
3
9
9
9
9
3
9
3
1
3
1
3
403

3
9
9
9
3
3
9
9
3
1
3
3
3
445

3
3
9
9
3
1
1
1
9
1
1
3
3
305

3
3
3
3
1
1
1
1
9
1
3
1
3
187

3
3
9
9
9
9
3
3
9
1
1
3
3
371

Viktning (1,3,9)

Dataflödesdiagram

MODELLER

Flödesdiagram

KRAV

Utformning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Enkel struktur
Intuitiv och logisk struktur
Ska visa på den praktiska arbetsgången
Tydligt beskriven
Tydliga gränsytor inom avdelningen
Tydliga gränsytor mellan avdelningar
Skapa helhetssyn
Visualisering i olika detaljeringsgrad
Innehålla hög detaljnivå
Beskriva Aktiviteters omfattning
Vara avskalad
Ge en visuell överblick
Enkla begrepp
Totalt för utformning

Användning
14
15
16
17

Praktiskt stöd i arbetet
Förändringsbar
Sökbar
Mätbar process

9
3
1
3

3
3
1
1

1
9
1
1

9
3
1
1

3
1
1
1

3
3
1
3

9
3
1
3

9
3
1
3

3
3
1
1

1
3
1
1

9
9
1
1

18

Skapa förståelse för hur andra avdelningar jobbar

1

1

1

9

3

1

9

3

1

1

9

19

Möjlighet att samordna processbeskrivningar från
olika avdelningar

9

1

3

9

9

1

9

3

3

3

9

20

beskriven utifrån verksamhetens strategiska mål

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21

Kommunikationsflödesinriktad

1

1

9

3

3

1

1

1

1

1

3

22

samla all nödvändig information på ett ställe

3

3

1

3

3

1

3

3

1

1

3

61

81

197

131

61

201

141

73

55

215

Totalt för användning
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BPMN

Petri-Nät

UML (Aktivitetsdiagram)

IDEF3

IDEF0

Gantt-scheman

Rollaktivitetsdiagram

Dataflödesdiagram

Flödesdiagram

Rollinteraktionsdiagram

MODELLER

Viktning (1,3,9)

KRAV

Innehåll
23

Tydligt definiera ansvar

3

1

1

9

3

9

9

3

1

1

3

24

Innehålla uppgifter om uppdateringar

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25

Tydligt ägarskap

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26

Beskriva
individer

1

1

1

9

3

1

3

3

1

1

3

27

Beskriva kundens roll i processen

3

3

1

9

9

1

9

3

3

1

9

17

11

67

43

35

61

25

17

11

43

1

¤

9

¤

3

1

9

9

3

9

3

explicit

information

mellan

Totalt för innehåll

Teknik
28

Koppla
systemstöd
arbetsflödesbeskrivningen

till

28

Förenkla integrering av system

1

¤

9

¤

¤

¤

3

¤

9

9

9

30

Visa på kopplingen mellan olika system

1

¤

9

¤

¤

1

3

¤

9

9

3

¤

27

¤

3

2

15

¤

21

27

15

383

369

721

409

321

665

611

395

253

629

Totalt för teknik

TOTALT
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Bilaga 4. Ramverket SEQUAL
Ramverket SEQUAL är utvecklat för att utvärdera kvaliteten av processmodeller. Ramverkets
utformning grundar sig i semiotiska studier, vilket är studier i kommunikation, tecken och
symboler. Semiotiken brukar delas in semantik (samband mellan tecken och de ting som de
avser), syntax (förbindelserna mellan tecknen i formella strukturer) och pragmatik (samband
mellan tecken och deras effekter på de personer som använder dem).
Ramverket utvärderar modellens kvalitetsegenskaper inom olika kategorier vilka är fysisk
kvalitet, empirisk kvalitet, syntaktisk kvalitet, semantisk kvalitet, uppfattad semantisk kvalitet,
pragmatisk kvalitet, social kvalitet, samt organisatorisk kvalitet.
Dessa kvalitetsegenskaper analysera utifrån mätning av åtta olika grundegenskaper vilka är:
A: Aktörer (personer eller verktyg) som utvecklar eller behöver vara delaktiga i
modellen.
L: Modelleringsspråkets möjligheter.
M: Vad modellen uttrycker.
D: Vad som kan uttryckas inom olika intresseområden.
K: Kunskapsgrad hos deltagande personer.
I: Vad personer tolkar ut av modellen.
T: Vad verktyg tolkar ut av modellen.
G: Målet med modelleringen.
Sambandet mellan de olika mätpunkterna och kvalitetsegenskaperna visas i figuren nedan
Kortfattat beskrivs och analyseras de olika kvalitetsegenskaperna enligt nedan:
Fysiska kvalitetsegenskaper definieras utifrån två egenskaper. Dels ska modellen finnas att
tillgå som en fysisk Produkt, och dels ska det vara möjligt för modellpublik att tolka
den.
Empirisk kvalitet utvärderar layout av grafer och läsbarhet av texter.
Syntaktisk kvalitet betyder att modellen beskrivs enligt det valda modelleringsspråkets
specificerade syntax och ordlista.
Semantisk kvalitet betyder att antaganden är korrekta och relevanta för problemet. Med
det avser även att modellen omfattar alla antaganden som skulle varit korrekta.
Dessutom avses egenskaper kring modelleringsspråkets formella semantik,
återanvändning av modell samt modellens modifieringsegenskaper.
Uppfattad semantisk kvalitet beskriver kopplingen mellan aktörers tolkning av modellen
beroende på tidigare kunskap om processen.
Pragmatisk kvalitet avser avspegla hur väl aktörer förstår modellen.
Social kvalitet beskriver hur väl aktörer kan enas kring tolkning av modellen.
Organisatorisk kvalitet avser om modellen uppfyller modelleringens ursprungliga syfte.
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Figur. Förhållandet mellan mätpunkter och kvalitetsegenskaper hos modeller i ramverket SEQUAL
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Bilaga 5. Utdrag ur modellerad
Säljprocess
Som test av modelleringsverktyget ritades Säljprocessen för affärsområde Företag inom Telenor
Sverige. Processen är uppritad enligt den metamodell definierad i detta projekt med hjälp av
det verktyg som har utvecklats. Processen är modellerad på en fördefinierad bakgrund avsedd
för extern publicering.

Säljprocess

>

Hitta affärspotential

Nivå 1

Hitta affärspotential

Registrera
Opportunity i
Clear Sales

Kundmöten
och
workshops

Krävs resurser
från andra
avdelningar?
Nej

Kontakta
partners

Ja

Fyll i
kvalificerings
-underlag

Outputs
Externt:
ü Power Base
ü Potential (för kund
och Telenor)
Internt:
ü Kvalificeringsunderlag

Verktyg: Sambesöksprotokoll > Kartläggning av Telenors kontakter i organisationen samt kontakter som måste upprättas >
NINA diagram > Presales med eventuella stöd från andra avdelningar > SWOT analys > SPIN

Processägare:
Modellägare:
Uppdaterad:

Martin Martinsson
Sven Svensson
2010-02-17
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Bilaga 6. Definition av
metamodellens figurer
Förklaring av egenskaperna för metamodellens olika figurer. Dess olika funktioner och
avsedda nytta.

Processen startar med listade Input kopplade till denna figur. Input
är de tillstånd som krävs för att starta den specifika delprocessen.

Processen avslutas med listade Outputs. Outputs är de tillstånd som
genererats från processen.

Aktivitet/
Delprocess

Aktivitet/ Delprocess symboliserar en praktisk uppgift. Något som
ändrar ett Input till ett Output. Aktiviteten/ delprocessen beskrivs
med ”verb + objekt”.

Beslutspunkter kan dels innebära en anhalt för avstämning inför att
gå vidare, men även ett vägval. Svaret på en fråga avgör om man
kan gå vidare i processen och vilken av flera vägar som man ska
välja.
Aktivitetsflöde visar på vilken ordning som aktiviteter är tänkta att
utföras.

Roll/Avdelning

Swimlanes används för att förtydliga gränssnitt mellan avdelningar
i lägre processnivåer. Swimlanes gör det möjligt att modellera hur
processen interagerar mellan olika avdelningar.
Swimlanes bör ej representeras specifika personer, utan roller eller
avdelningar.
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Bilaga 7. Beskrivning av
processmodelleringsverktyget
Det rekommenderade processmodelleringsverktyget är Microsoft Visio©. En så kallad Visiotemplate laddas ner för att kunna modellera verksamhetsprocesser enligt metamodellen. I
det övre vänstra hörnet av arbetsfältet finns handledning för figurernas egenskaper samt
handledning för den strukturella uppbyggnaden av processmodellen, se figur nedan. I den
undre vänstra stencilen finns alla figurer och bakgrunder som används för att bygga upp
processmodellen.
Modelleringen påbörjas genom att tag i en bakgrund som är anpassad till valt
publiceringssätt och drar över den till arbetsytan. För att modellera den specifika processen
hämtas de utvalda figurerna som kopplas ihop till en logisk struktur.
Varje delprocess modelleras på en egen sida och kopplas ihop med länkningar.
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Bilaga 8. Användarguide för
utvecklat verktyg
För att göra verktyget så användarvänligt som möjligt finns handledningar för strukturell
uppbyggnad av modellen, samt en handledning för figurernas betydelse och syfte. Dessa
handledningar finns som en del av den applikation som laddas ner till Microsoft Visio©.

HANDLEDNING – STRUKTUR
Modellstruktur
Processen byggs upp som en hierarkisk struktur i olika nivåer.
Användaren klickar sig ner i figurerna som länkas till andra
delprocesser eller mer ingående information i form av mallar
och dokument.

Börja rita
I alla delprocessnivåer används samma bakgrund. Bakgrunden väljs
utifrån hur processen ska publiceras, på WoW eller Övrig
publicering. Bakgrunder hittas i fältet Figurer & Bakgrunder och
dras ut över arbetsytan.

Så bygger du strukturen
Delprocesser och rutiner länkas från Aktivitet/Delprocessrutorna. Checklistor, In- & Output länkas från respektive figur
i processbeskrivningen.

Processen ritas upp inom den avgränsade ytan. Fyll i processnamn
och övrig information i de fördefinierade fälten.

Varje ny delprocess, Checklista eller listade In- & Output ritas
på en ny sida.
För att skapa en ny sida högerklicka på fliken i nederkant av
arbetsytan och välj ”Infoga sida”. Du kan även döpa sidan
här.

”Verktyg” länkas till
externa verktyg kopplade
till processen.
”Processnamn” i
navigeringsfältet länkas till
högre nivåer i processen
inom samma Visio-fil.

Så länkar jag...
1. Markera det objekt som du vill länka från
2. Välj: Infoga > Hyperlänk
3. Välj: Bläddra i ”Adress”-fältet då objektet ska länkas till ett externt dokument
Välj: Bläddra i ”Plats”-fältet då objektet ska länkas till en annan sida i samma Visio-fil.
Länkningar kan endast användas då filen är sparad som websida.
OBS. Alla objekt som är länkade ska visualiseras med att texten i objektet görs understruken.
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