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Abstrakt
Denna C-uppsats ämnar att studera prioriteringar hos användare i ett system för
processutveckling, med syftet att skapa underlag för en omarbetad implementation. I vissa
organisationer handlar det om att öka utnyttjandegraden av investerade resurser, och en sådan
plattform ger en bättre kontroll över vilka delar i ett system som påverkas av
processförändringar. Underlaget för den konkreta implementation bestod till stor del av
resultaten från en enkätstudie, där slutanvändare av ett existerande prototypsystem fick dela
med sig av sina synpunkter. Resultatet från studien kombinerades också med relevanta
vetenskapliga artiklar och litteraturstudier för att skapa underlag för modellen för den nya
plattformen. En stor faktor som påvisades utifrån studien är behovet av tillgänglighet. Detta
innefattar bl.a. tydligare relationer mellan entiteter, koncis presentation av data och snabbare
informationsåtkomst. Modellen som skapats representerar ett system där fokus på ett
dynamiskt och responsivt gränssnitt i kombination med tillgänglighet och logiska arbetsflöden
utgör plattformen.
Nyckelord: Processer, processutveckling, processutvecklingssystem, användarvänlighet,
Business process management, processintegration.
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1 Introduktion
Introduktionen presenterar bakgrund, syfte och avgränsning samt ämnar att ge läsaren en
insikt till varför studien görs. Den ämnar också att beskriva de konkreta målen som skall nås
utifrån de resultat som framkommit genom slutanvändarnas ställningstaganden.

1.1 Inledning
I en ständigt skiftande omvärld där tekniken förändras i allt snabbare takt behövs verktyg för att
kunna följa upp den egna organisationen. Utifrån interna processer skall dessa verktyg bidra till att
kunna anpassa sig mot nya behov och utmaningar. För att främja utvecklingen av en organisations
interna och externa systemförändringar används i många fall olika typer av
processutvecklingssystem. Dessa är konkreta implementationer utifrån ett samlingsbegrepp känt
som BPM, ”Business Process Management”. Det handlar om att styra organisationens
affärsprocesser för att möta kraven och önskemålen för de intressenter som är involverade i den,
både interna och externa (Burlton, 2001 s. 83-85).
Med allt större krav på snabbare förändringar och flexibilitet har stora organisationer ofta
avdelningar som behandlar områden som kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling. Ett led i detta
är att på ett överskådligt sätt beskriva verksamheten och vid behov även i detalj kunna utröna de
specifika processerna som utgör organisationen. Ryan (2009) menar att BPM är ett verktyg som
möjliggör större flexibilitet när behovet av anpassning i en organisation är stort. Det innebär att en
organisation där BPM är förankrad i verksamhetsutvecklingen i längden blir mer kapabel och effektiv
än en traditionell hierarkisk organisation med ett funktionellt fokus.
Grunden i Business Process Management utgörs av de enskilda processerna, vilka beskrivs enligt
Davenport (1993) som följande:
A structured, measured set of activities designed to produce a specific output for
a particular customer or market. It implies a strong emphasis on how work is
done within an organization, in contrast to a product focus’s emphasis on what.
A process is thus a specific ordering of work activities across time and space, with
a beginning and an end, and clearly defined inputs and outputs: a structure for
action. Taking a process approach implies adopting the customer’s point of view.
Processes are the structure by which an organization does what is necessary to
produce value for its customers.
I BPM är grunden de enskilda affärsprocesserna, som då representerar olika företeelser i en
organisation. En process i sin tur kan bestå av andra processer, vilket föranleder en beskrivning av en
organisation i form av en komplex hierarki, där informationen kan betraktas från olika synvinklar
beroende på i vilken nivå i hierarkin man utgår ifrån (Ryan, 2009).
En viktig komponent i ett BPM blir således verktygen som används, dels för att skapa enskilda
processer, men framförallt för att betrakta dem utifrån olika kriterier. En organisation som jobbar
med ett sådant system är Lindab, som i dagsläget tillämpar ett BPMS, Business Process Management
System. Syftet är att kunna bedriva ett kvalitetsarbete och processförbättringsarbete med de egna
processerna inom organisationen, något som beskrivs som en central del i processutveckling
(Burlton, 2001 s. 73-74). Plattformen utgör också en viktig informationsportal som de anställda
därigenom får ta del av. Genom litteraturstudier skall en modell för processutveckling upprättas som
också svarar mot kravspecifikationen, se bilaga 1. Modellen kommer sedan utgöra en viktig
utgångspunkt för den konceptuella implementationen, och tillsammans med studien som gjorts hos
Lindab ämnar vi skapa en ny plattform för processutveckling.

1.2 Bakgrund
Utgångspunkten för den studie som presenteras i denna uppsats är ett existerande system för
processutveckling som befinner sig i ett prototypstadie. I dagsläget används den endast i skarp drift
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hos företaget Lindab, som utnyttjar plattformen för sin processutveckling. Huvudsyftet är att
underlätta för organisationens arbete med processer, dels genom att kunna identifiera och beskriva
processerna men även för att skapa möjligheter till ständiga processförbättringar som periodvis följs
upp, vilket är centralt i processutveckling (Processhandbok, 2009 s.70).
Plattformen som idag används är vidare integrerad med en annan plattform, SmartAss, som kan
beskrivas som ett verktyg för interaktiva videoguider. I det existerande systemet används det i syftet
att utbilda, men även för att beskriva rutiner och aktiviteter i processer, och är alltså löst integrerat
med systemet för processutveckling. Dessa två plattformar utgör ett överordnat system som
tillsammans erbjuds som en plattform för att tillgodose organisationens behov inom dessa områden.
Sedan plattformen introducerades 2008 utnyttjas den i alla delar av organisationen. Den är dock
fortfarande begränsad i funktionalitet, främst eftersom den fortfarande befinner sig i ett
prototypstadie. Trots vissa brister i plattformen anser Lindab att den fyller deras omedelbara behov,
framförallt då dom själva har haft möjlighet att påverka delar av dess utformning för att täcka upp
eventuella kortsiktiga brister.
En grundtanke då systemet utvecklades var att det skulle skapas en nära koppling mellan processer
och de som medverkade i dem, de anställda. Vidare skulle detta även integreras med hjälpverktyget
SmartAss för att direkt kunna utbilda personal inom olika rutiner och för att beskriva hur processerna
skall bedrivas via plattformen. Initiativet gjordes med tanken att, utifrån ständiga förbättringar av
processerna, kunna underlätta systemförändringar som påverkar de anställda och deras
arbetsrutiner. Processägare skulle därigenom själva ha möjligheten att vara medverkande och
påverka processutvecklingen i sina egna processer.
Genom att även bestämma processernas effektivitet finns möjligheten att följa upp dessa
processändringar i ett senare skede. Ett annat syfte har således varit att förbättra personalens
utveckling genom plattformen, dels för att låta anställda förstå sin egen roll i en komplex process,
men även att kunna utbilda dem på plats via det integrerade stödsystemet. En nödvändighet för en
organisations utveckling är att personalens kompetens hela tiden bör ökas (Jacobsen et al, 2002 s.
41-42). Betraktar man kompetensen som en form av resurs för organisationen kan man därigenom
också planera för att vidareutveckla den.
Då systemet är byggt för att hantera information kring organisationens processer utnyttjas
möjligheterna till att använda det som en informationsportal för de anställda. Mer information än
bara vilka som medverkar i processerna är således av intresse och systemet har begränsade
möjligheter till att visa information kring roller, aktiviteter, befattningar, arbetsbeskrivningar och
annan relevant information som på något sätt relaterar till en process.
Idag hämmas vidare utveckling av plattformen av ett flertal faktorer. Infrastrukturen som den bygger
på är odokumenterad och väldigt ostrukturerad. Tidsinvesteringen som skulle krävas för att korrigera
dessa problem skulle vida överstiga tiden det tar att bygga om det från grunden. Eftersom systemet
utvecklades på ett sätt som resulterade i en synnerligt svåranpassad plattform, var det inget
alternativ att utveckla det vidare från prototypstadiet. Trots detta har det fortsatts att användas i
organisationen eftersom plattformen fortfarande fyller en viktig funktion.
Det viktiga för Lindab är att kopplingen mellan processer och befattningar inom organisationen
tydliggörs i systemet. Det innebär att informationen kring processförändringar som implementeras är
direkt tillgängliga för de som arbetar med processerna. Utifrån denna synergi kan man få en direkt
korrelation mellan förändringar och hur personerna i processerna påverkas av dem, vilket är ett
viktigt led i arbetet med processförbättringar enligt Processhandbok (2009 s. 17). Den existerande
plattformen för processutveckling var menad att stödja denna funktionalitet men blev aldrig
färdigutvecklad till dess fulla potential.
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1.3 Syfte och frågeställningar
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett existerande system för
processutveckling upplevs och används av slutanvändare i företaget Lindab. Detta ämnar vi göra med
hjälp av en enkätstudie. Utfallet från studien skall därefter tillämpas i en konkret implementation.
Detta görs efter att vi upprättat en modell för en ny plattform, där infrastrukturen och gränssnittet
definierats.
Frågeställningar som relaterar till studien är:




På vilka sätt relaterar slutanvändarna sina egna arbetsuppgifter till plattformen för
processutveckling?
Hur kan den nya plattformen anpassas för att möta slutanvändarnas behov av funktioner
relaterade till processutveckling?
På vilket sätt kan arbetsflödet i systemet förbättras för att effektivisera plattformens
utnyttjande?

Den andra delen av uppsatsen behandlar den modell som skall upprättas utifrån den existerande
plattformen och uppdragsgivarens enskilda krav på närmare integration gentemot deras egna
system. Som ett sista steg är målet att implementera modellen i ett konkret system, där grunden till
en ny plattform har byggts. Implementationen skall också innefatta funktioner som i förväg
definierats i en kravspecifikation. Den konceptuella plattformen skall implementeras med studien
som underlag, där nya funktioner och resultat från studien konkretiserats. Detta skall motsvara ett
system som kan anses vara en konceptuell implementation av modellen och ämnas innehålla
exempel på de ändringar som förslagits utifrån studien, dock inte nödvändigtvis alla.
Frågeställningar som relaterar till modellen och konceptimplementation är:




Hur kan modellen definieras för att abstrahera gränssnittet från infrastrukturen och
samtidigt fylla kraven av att vara plattformsoberoende?
Vilka ramverk, bibliotek och tekniker kan användas för att lösa de konkreta detaljerna kring
implementationen av konceptmodellen?
Hur kan man i den nya plattformen skapa utrymme för vidareutveckling och närmare
integration mot externa system, som t.ex. SmartAss?

1.4 Avgränsning
Det är viktigt att poängtera att uppsatsen endast ämnar att utifrån studien förbättra en framtagen
modell på ett system för processutveckling. Utifrån studiens resultat förväntas det alltså inte att
undersöka behovet av systemet inom organisationen, utan resultaten skall istället ses som ett
underlag för ett kvalitetsarbete kring den existerande plattformen. Det handlar alltså om att bedriva
ett förbättringsarbete som skall resultera i en önskad plattform med större utvecklingsmöjligheter.
Vidare skall inte den konceptuella implementation som tas fram ses som en färdig produkt. Den tid
som avsatts till denna uppsats, upprättandet av modellen samt implementation av konceptet
möjliggör inte detta. Dock skall den konkreta implementation vara i ett stadie som möjliggör en
direkt vidareutveckling. Vidare skall den stödja funktioner som i förväg definierats i en
kravspecifikation (bilaga 1).
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2 Metod
I detta avsnitt beskrivs metodiken och tillvägagångssättet för hur studien angripits och vilken
strategi som använts för att utföra den. Undersökningsteknikerna och utformningen av
enkäterna förklaras och urvalsgruppen motiveras. Vidare beskrivs även förutsättningarna för
hur problemformuleringarna kring plattformen skall lösas för den konceptuella
implementationen.

2.1 Vetenskaplig metod och ansats
Inom forskning tillämpas flera olika angreppssätt för att relatera teori till empiri vars utgångspunkter
är skilda från varandra. Begreppen deduktion, induktion och abduktion är tre olika förhållningssätt
som används för att skapa en koppling mellan dem (Patel & Davidsson, 2011 s. 23). En generell
deduktiv ansats innebär att forskaren relaterar teori och empiri utifrån existerande teorier alternativt
allmänna principer (ibid). Ett induktivt angreppssätt innebär istället att man utan någon tidigare teori
formulerar sin egen. Dessa förhållningssätt för att relatera teori och empiri kan även kombineras
vilket resulterar i ett abduktivt forskningssätt. Detta innebär att man tillämpar ett induktivt
angreppssätt där man utifrån ett enskilt fall formulerar en teori som sedan testas på nya fall. Utfallet
används därefter som underlag genom en deduktiv ansats för att formulera en ny teori (ibid). I Figur
1 beskrivs dessa begrepp och hur teorin förhåller sig till empirin.

Figur 1 - Relationen mellan empiri och teori för olika angreppssätt. (efter Patel & Davidsson, 2011)

För att kunna svara på frågeställningarna har vi tillämpat ett deduktivt angreppssätt för att binda
samman empirin till den bakomliggande teorin. Den preliminära teorin som låg till grund för studien
baseras på data som samlats in på förhand innan respondenterna fick göra sina ställningstaganden.
Enkätstudien är av huvudsakligen kvalitativ karaktär men har dock inslag av kvantitativa
frågeställningar. Den viktigaste aspekten av studien är att ta fram en helhetssyn på den existerande
plattformen för processutveckling och en kvalitativ studie ger ett lämpligare underlag för en konkret
implementation av den nya plattformen. Detta härleds till det faktum att vi är intresserade av hur,
om och varför slutanvändarna utnyttjar plattformen, inte för att specifikt ta reda på statistik kring det
i något annat syfte.

2.2 Urval för enkätstudien
Trost och Hultåker (2007 s. 29) menar att man bör se över hela populationen inom det område man
ämnar undersöka och därefter vid behov göra ett lämpligt urval. I denna studie så representeras hela
populationen av alla anställda inom Lindab. Vidare är studien endast baserad på Lindabs verksamhet
som bedrivs i Sverige. Koncernen har verksamheter i större delen av Europa och andra länder runt
om i världen, men prototypsystemet finns i dagsläget endast inom den svenska och danska
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verksamheten. Av praktiska och logistiska skäl begränsades därför urvalsgruppen till verksamheten
inom Sverige.
Vidare ansåg vi att en rimlig nivå på antal respondenter var inom omfånget 30-40 personer. Eftersom
studien har kvalitativa inslag med öppna frågor i enkäten så var det varken praktiskt eller rimligt
tidsmässigt att utöka studien med en större urvalsgrupp. Detta motsvarar cirka 10 % av användarna
som utnyttjar plattformen i den svenska verksamheten, vilket enligt Lindab är uppemot 400
personer.
Då studien var menad att skapa ett underlag för utvecklingen av den nya plattformen var det viktigt
att respondenterna skulle arbeta på flera skilda avdelningar inom Lindab. Detta var av synnerligt stor
vikt då plattformen används inom hela den svenska verksamheten, vilket urvalet av respondenterna
skall reflektera. Detta utgör ett viktigt steg i ändamålet att kunna få svar på en av våra
frågeställningar, eftersom det är slutanvändarna som förhoppningsvis kommer ta del av resultatet
från denna studie. För slutresultaten är detta väldigt viktigt, då användarna inte enbart är fördelade
till en enskild del av organisationen.

2.3 Validitet och reliabilitet
Då målet med studien är att skapa ett underlag för det fortsatta arbetet kring plattformen är det
viktigt att beakta tillförlitligheten och trovärdigheten i den. Enligt Trost och Hultåker (2007, s. 64-65)
finns det traditionellt två mått på dessa; reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas att man skall
kunna lita på tillförlitligheten i studien. Vid svarstillfället kan situationen för respondenterna se
annorlunda ut, vilket i sin tur kan påverka svaren på enkäten (ibid). Idealt vill man kunna upprepa en
studie och få samma resultat, förutsatt att alla förhållanden är statiska och inte har påverkats av
yttre faktorer. I många fall är detta dock inte en möjlighet. Det är viktigt att poängtera att validitet
och reliabilitet normalt är begrepp som tas upp i samband med kvantitativa studier. Vid kvalitativa
studier nämns trovärdighet och äkthet istället (Bryman & Nilsson, 2002 s. 258). Vår studie innehåller
inslag av båda typerna vilket medför att vi måste beakta alla begreppen. En faktor som delvis ger
sämre reliabilitet i denna studie är att vi inte har någon kontroll över miljön och kontexten vid
svarstillfället för respondenterna. Vi har förlitat oss på att den ansvarige hos organisationen som
hanterar enkätutdelningen avsätter en rimlig mängd tid och resurser för att respondenterna skall
kunna svara på alla frågorna.
Då detta är en mestadels kvalitativ studie med inslag av kvantitativa frågor så måste reliabiliteten
värderas på ett delvis annorlunda sätt. Vid kvalitativa studier är det ofta upp till forskaren inom
området att försöka tolka svaren på ett objektivt sätt. I denna studie har samtliga ställningstaganden
tolkats gemensamt av två personer för att säkerställa att objektiviteten behållits på en konsistent
nivå vid sammanställningen av enkäterna. Genom att gemensamt diskutera våra tolkningar kan man
få en djupare nivå av förståelse för respondenternas ställningstaganden i olika frågor. Två andra
aspekter för reliabilitet enligt Trost och Hultåker (2007) handlar om kongruens och konstans.
Kongruens behandlar utformningen av frågorna och sambandet dem emellan för att mäta samma
företeelse. Konstans beskriver förhållandet av tid gentemot perioden då studien utfördes. Den
förutsätter att attityden eller företeelsen inte ändrar sig, vilket inte är ett problem i studien, då
systemet varit i drift under en längre tid och uppdateras väldigt sällan. Detta medför att
förutsättningarna som slutanvändare har när de svarar på enkäten inte riskeras att ändras på kort
sikt. Utformningen av själva frågorna tas upp i kapitel 2.5.1.
Inom kvantitativa studier innebär validitet enligt Trost och Hultåker (2007 s. 65-66) att frågan eller
instrumentet är relevant för ändamålet det avser att mäta. För de delar av studien som avses vara av
kvantitativ art så kan slutanvändarnas erfarenhet av systemet begränsa deras svar, vilket i sin tur kan
leda till mindre relevanta svar. Dessutom kan de känna att de inte bör tycka illa eller ge dåliga
omdömen om ett viktigt redskap som används i den nuvarande verksamheten. Dock har det
tydliggjorts i studien att alla enkäter är anonyma och att de endast skall ses som ett led i ett
förbättringsarbete som de själva kommer ha nytta av i framtiden.
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Vad gäller de kvalitativa delarna av studien så är förstås tolkningar av de öppna frågorna en viktig
aspekt för trovärdigheten. Patel och Davidsson (2011 s. 105-106) menar att validiteten inte enbart är
relaterad till insamling av datat utan samtliga delar i processen. Det primära för denna studie
kommer därmed handla mycket om hur resultaten från studien kopplas till specifika element i den
nuvarande plattformen för processutveckling. Detta i sig är en process som sedan kommer att
diskuteras med den nuvarande ansvariga utvecklaren för plattformen, både före studien och efter att
analysen har genomförts. Detta kommer leda till en bättre koppling mellan teorin, empirin och det
faktiska prototypsystemet som dessutom kommer vägleda oss i det fortsatta arbetet med det nya
systemet.

2.4 Metodproblem
Valet av enkätstudien motiveras med att det var den mest praktiska metoden i sammanhanget för
denna studie. Enskilda intervjuer med anställda togs i åtanke, men det huvudsakliga målet med
studien var att skapa ett underlag för det fortsatta arbetet kring systemet för processutveckling. Det
medförde att vi behövde ett bredare perspektiv från fler slutanvändare för att på så sätt kunna skapa
oss en bättre överblick av den nuvarande situationen. Ett par nackdelar med enkätstudier är att man
inte kan ställa följdfrågor vid behov och att man inte kan klargöra frågor vars frågeställning är oklara
för respondenterna. Denna nackdel vägdes dock till viss del upp mot att vi hade tillgång till
information om vilka områden som var i störst behov av översyn via personen med huvudansvaret
för prototypsystemet. Ett utbrett problem med enkätundersökningar är också att svarsfrekvensen
tenderar att bli låg (Trost och Hultåker, 2007). Detta kan förvisso delvis motverkas genom att
inkludera någon form av incitament, men det var inte något vi tillämpade. Vidare fick vi även tillfälle
att diskutera resultaten med ansvariga för processutveckling hos Lindab där vi presenterade våra
tolkningar.
Ytterligare ett problem är att påvisa nyttan i de ändringar som implementeras utifrån studien. Inom
ramen för denna uppsats kommer en sådan uppföljning ej kunna göras och därmed är det svårt att
bekräfta om de tolkningar vi gjort av slutanvändarnas ställningstaganden är rimliga. Däremot har
vissa administrativa användare och nuvarande prototypansvarig haft kontinuerlig tillgång till den
utvecklingsplattform som modellen har implementerats på. Dessa har fått tillfälle att diskutera den
nya plattformen och kunna ge generell feedback, både från en administrativ synvinkel, men även
utifrån ett slutanvändarperspektiv.

2.5 Genomförande
Arbetet i uppsatsen har fördelats till olika etapper, och genomförts i många fall parallellt med
varandra. Modellen skapades med kravspecifikationen och frågeställningarna i åtanke innan
resultaten av enkäten sammanställdes. Stora delar av plattformen påbörjades också efter modellen
upprättats, men slutfördes först efter det att vi genomfört studien och tolkat de olika
frågeställningarna. Delkapitel 2.5.1, 2.5.2 och 2.5.3 beskriver i detalj hur de momenten har
genomförts.

2.5.1 Utformning av enkäten och enkätfrågorna
Ett medvetet val för enkätstudien var att använda oss av webbenkäter. Detta motiveras helt och
hållet av logistiska skäl. Detta bottnar i att verksamheten är så pass spridd att tiden det eventuellt
skulle ta att skicka ut enkäter skulle vara oproportionerligt gentemot tiden vi hade att arbeta med
kandidatuppsatsen. Självklart skulle intervjuer per e-post fungera som ett alternativ, men det
förutsätter att vi har kontinuerlig kontakt med alla iblandade, vilket vi inte hade. För att vi själva
snabbt skulle kunna göra enkäten tillgänglig och erhålla resultaten för sammanställning så blev
webbenkäter det naturliga valet.
Vidare är utformningen av frågor av en sådan art att slutanvändarna enkelt skall kunna relatera till
och förstå frågorna som ställs. Detta har säkerställs på flera sätt. Personen som har huvudansvaret
för utvecklingen av det existerande prototypsystemet har fått ge sin syn på om frågorna är relevanta
och begripliga för slutanvändarna. Dessutom har en anställd som arbetar med systemet för
processutveckling fått ge sitt godkännande och sina synpunkter innan enkäten har gjorts tillgänglig.
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Frågorna som ställs ämnar ge oss som utvecklare en större inblick i vilka moment i systemet som är
av vikt för de anställda, hur de används och var de största bristerna ligger. Frågorna behandlar dels
infrastrukturen men också gränssnittet och arbetsflödet där störst fokus i enkäten ligger.
Utformningen av webbenkäten innebär också att alla respondenternas konfidentialitet bibehålls,
något som ofta anses vara viktigt i studier av detta slag (Trost och Hultåker, 2007 s. 100-101). Det
innebär att vi inte har vetskapen om vem som svarat på en specifik enkät, vilket också har påpekats i
missivbrevet som ingår i webbenkäten.

2.5.2 Tillvägagångssätt för studien
Totalt erbjöds 40 personer från Lindabs svenska verksamhet att delta i enkätstudien. Detta gjordes i
samråd med en anställd hos Lindab som idag är en av flera som arbetar med deras processutveckling.
Den anställde hade det huvudsakliga ansvaret för att informera respondenterna och förse dem med
möjligheten och resurserna för att kunna svara på enkäten. Att den anställde ansvarade för
information och utdelning av enkäten gjordes av praktiska skäl, då denne redan hade en bra översikt
över det existerande systemet och dess användare. Från sina kunskaper om verksamheten valde vår
representant hos Lindab 40 personer från olika avdelningar vilket motsvarade våra kriterier för
urvalsgruppen.
När urvalet var bestämt gavs de enskilda respondenterna de resurser som krävdes för att fylla i
webbenkäten, vars svar direkt blev tillgängliga för oss. Enkäterna tog i snitt 10 minuter att svara på
och eftersom det handlar om webbenkäter kunde vi snabbt börja sammanställa resultaten allt
eftersom svaren erhölls. Vidare hade urvalsgruppen en arbetsvecka på sig att svara på enkäten.

2.5.3 Tillvägagångssätt för den konceptuella implementationen
Trots att enkätstudien utgör den främsta delen i uppsatsen måste även förutsättningarna för
implementationen av konceptet diskuteras. För detta moment har vi använt oss av litteraturstudier i
kombination med resultatet av studien för att framställa den modell som sedan implementerades.
Den konkreta implementationen svarade mot en i förhand definierad kravspecifikation (bilaga 1),
men skulle samtidigt uppfylla de krav som beskrevs i våra frågeställningar.
Denna del i examensarbetet var till stor del av explorativ karaktär där vi fick pröva den insamlade
datan mot det existerande prototypsystemet. Utifrån den analysen kunde vi implementera de
konkreta förändringarna som var det primära i den nya plattformen. För de tekniska aspekterna i
skapandet av den nya plattformen användes vetenskapliga artiklar som underlag.
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3 Processer och processutveckling
För att tydliggöra bakgrunden till plattformen ges i detta kapitel en snabb överblick vad
processledning och processutveckling innebär. Processer beskrivs på en djupare nivå och arbetet med
att identifiera dem och bedriva effektivisering och förbättringar med dem i fokus beskrivs.

3.1 Processutveckling och processynsättet
Business Process Management är ett begrepp som funnits i många år men som delvis härrör från den
forskning Shewhart och Deming gjorde kring kvalitetsstyrning inom tillverkningsindustrin (Brocke &
Rosemann, 2010 s. 3). Det la i sin tur grunden till vad idag benämns som Six Sigma. Det handlade
dock mer om statistiska tillvägagångssätt och att hitta konkreta orsaker till avvikelser för
prestandaproblem i tillverkningen. I deras benämning hade processer också en annan innebörd,
vilken endast betecknades som en följd av relaterade aktiviteter (ibid). Det innebar att en större
organisation kunde ha hundratals eller till och med tusentals processer, vilket gör det avsevärt
svårare att överblicka organisationen utifrån dessa definierade processer. Ett problem som följde
från detta var att vid eventuella processförbättringar var det väldigt svårt att definiera vilka processer
som var viktigast och att målet oftast handlade om att eliminera avvikelser i produktionen och inte
att förbättra processen på andra sätt (ibid, s. 4).
Den andra delen som också kan länkas till BPM och processynsättet är arbetet kring BPR, ”Business
Process Reengineering” (Hammer & Champy, 1993), som i sin tur lade grunden till det som idag kallas
Business Process Management (Brocke & Rosemann, 2010 s. 4). En markant skillnad mellan BPR och
BPM består i långsiktigheten, där BPR fokuserar på att göra förändringar periodvis. BPM har däremot
ett större fokus på att kontinuerligt följa upp processer och vidareutveckla dem med tätare
intervaller (ibid). Hammer och Champy (1993) bidrog till att definiera om processer på ett sätt som
möjliggjorde det processynsätt som används idag vad gäller BPM. Istället för att försöka definiera alla
enskilda processer, stora som små, så hamnade fokus istället på processer som spänner sig över
större områden inom organisationen. Dessa processer har också kravet att de faktiskt skapar ett
värde för en intressent som kan vara antingen intern eller extern (Processhandbok, 2009 s. 13).
Det är viktigt att klargöra att även inom Business Process Management så existerar många olika
synsätt om vad processer och processutveckling faktiskt innebär. Lind (2001 s. 129-178) tar upp ett
flertal processyner som är variationer på ett överordnat tema. Det som idag används hos Lindab kan
mest liknas den som beskrivs av Ould (1995), med vissa modifikationer. Plattformen är utformad på
ett sätt som också svarar mot Lindabs behov och således anpassats för deras organisation. Utifrån
dessa förutsättningar kan man därför inte konkret beskriva ett BPM som ett statiskt begrepp utan
det viktigaste är att man följer många av de principer som beskrivs utifrån ett eller flera olika synsätt.
Viktigt att poängtera är att en process i sin tur kan bestå av andra underordnade processer, vilket i
vissa fall ger upphov till en komplex hierarki som tillsammans utgör ett system av processer.
Beroende på organisation och behov kan en plattform för BPM se distinkt annorlunda ut gentemot
ett annat. Figur 2 visar det BPM som Ould förespråkar, med utgångspunkt från den individuella
processen.
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Figur 2 - Processkarta definierad utifrån Oulds syn på processer (Lind, M. 2005)

Vidare bör även syftet och målen med processutveckling definieras. Enligt Processhandbok (2009 s.
2) beskrivs dessa som följande:








Översikt: Relationer, samband och strukturer i en organisation presenteras på ett
överskådligt sätt som ger en bra inblick i hur verksamheten är uppbyggd och hur de interna
processerna relaterar till varandra. Eventuella intressenter identifieras och man kan snabbt
relatera steg av aktiviteter till de som behöver dem.
Gemensamma rutiner: I stora organisationer kan det vara svårt att likrikta likartade
avdelningar och definiera samma rutiner för anställda i flera olika verksamheter. Genom att
ha definierade processer i ett informationssystem kan verksamheten göra justeringar som
påverkar alla involverade i processerna, oavsett placeringsort.
Förutsättningar för effektivisering: Ytterligare en viktig komponent i processutveckling
handlar om att kontinuerligt vidareutveckla processer för att öka deras effektivitet. Genom
att processerna är beskrivna i en hierarki kan man även undvika suboptimering, där en viss
processutveckling leder till ett lokalt bättre resultat men där effektiviteten på en global nivå
sänks.
Värderingar kan specificeras: Genom att konkret ha processer beskrivna och definierade kan
man även ändra dem vid behov. Utifrån värderingar inom organisationer så kan vissa
processer även anpassas för att motsvara dem. Vid ett högre fokus på t.ex. kundnöjdhet så
kan specifika processer vidareutvecklas eller revideras för att understödja detta.

3.2 Vad är processer och hur identifieras dom?
Även bland processer existerar olika synsätt i deras definition. För att vidare beskriva målet med
processutveckling så är det även viktigt att förstå cykeln som en process ingår i och hur de
ursprungligen skapas. Ould (1995) beskriver processer genom deras relation till grupper och
grupperade aktiviteter.
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A process involves activity: people and/or machines do things. A process also
generally involves more than one person or machine: a process is about groups;
it concerns collaborative activity. And a process has a goal: it is intended to
achieve something. (Ould, 1995 s. 1)
För att vidare förklara vad en process egentligen omfattar kan den benämnas som en kedja av
relaterade aktiviteter, där målet är att skapa värde för potentiella intressenter (Lind, 2001 s. 139).
Intressenterna kan benämnas enligt två kategorier, interna och externa. De interna intressenterna
representerar t.ex. individer eller andra processer inom organisationen som indirekt skapar värde för
en kund. Externa intressenter motsvarar då de kunder som organisationen skapar ett motsvarande
värde för. Inom vissa definitioner av processer ingår även en form av ”input”, som t.ex. råmaterial,
individer, information eller kunskap. Inom processen förädlas därefter det inmatade för att i slutet av
processen skapa värdet, dvs. ”output” för intressenten (Figur 3).

Figur 3 - Process som omvandlar input till output.

Aktiviteterna som ingår i en process har dessutom ett inbördes sammanhang som definierar deras
hierarki inom den specifika processen (Ould, 1995). En markant skillnad mellan en process och ett
projekt är att processen används om och om igen. Repeterbarheten i en process medför därmed
möjligheten till att kontinuerligt förbättra den (Processhandbok, 2009 s. 7).
Vidare kan processer också delas upp i enskilda typer. Ould (1995) menar att processer kan delas upp
i tre huvudtyper av processer: Ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser. I Lindab används
dessa tre typer med undantaget av kärnprocesser, som istället benämnts som affärsprocesser. Dessa
typer av processer svarar också mot olika ändamål. Ledningsprocesser är som namnet antyder
övergripande processer som ämnar hantera affärs- och stödprocesser samt understödja
verksamhetsplanering inom organisationen. Affärsprocesser syftar till att skapa ett direkt värde mot
externa intressenter, som t.ex. kunder och myndigheter. Stödprocesser är specifikt anpassade till att
stödja den interna organisationen och skapar värde för verksamheten i form av resurs- och
personalhantering samt andra interna processer. Figur 4 visar hur de olika typerna av processer
relaterar till varandra.

Figur 4 - De olika typerna av processer (efter Ould, 1995)

Innan processer inom en organisation bestäms bör vissa riktlinjer sättas. Utan en rimlig avgränsning
och fokus på specifika aspekter är det svårt att urskilja vilka de viktigaste processerna är som
definierar organisationen. Även de som medverkar i processerna måste vara överens om att de är
rimliga (Sharp & McDermott, 2009 s. 93). Inom ramen för att identifiera en process ingår ett antal
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förberedande steg (ibid, s. 94). Dessa innefattar bland annat att man identifierar kontexten för
processen där ett antal olika relaterade aktiviteter kommer utgöra grunden i den. Detta kan också
innebära att man definierar subprocesser som i sin tur kommer ingå i en överordnad process.
För att hitta processerna skall man utgå från verksamhetsidén som skapar en bild av de
huvudprocesser som definierar organisationen (Processhandbok, 2009 s. 19). Genom att sedan
systematiskt utgå från huvudprocesserna identifieras stödprocesserna och vilka de potentiella
intressenterna är. Processerna bestäms genom åtta efterföljande steg (ibid), som visas i Figur 5.

Figur 5 - Stegen för bestämning av processer (efter Processhandbok, 2009)

Dessa steg bör utföras i den ordning de är angivna men detta kan variera från process till process.
Stegen kan kort beskrivas som följande:

3.2.1 Skapa förutsättningar
Man skall ha en klar bild om vad processer och processutveckling innebär innan man kan börja
identifiera processerna. Vidare skall man ha en förståelse för syftet med processutvecklingen och hur
den relateras till den egna verksamheten. Processutvecklingen måste ha stöd från organisationens
ledning för att kunna bedrivas.

3.2.2 Ta fram underlag
Ett bra underlag måste finnas för att kunna bestämma processerna. Underlaget kan bestå av
verksamhetsidén, organisationens vision, intressenternas önskemål och konkreta behov som skall
tillfredsställas. Ytterligare sätt att ta fram underlag är genom konkurrensbevakning.

3.2.3 Hitta gränssnitten till omvärlden
Genom att hitta sambanden mellan de värden man vill skapa kontra aktiviteter kan man bestämma
processer. Detta ger också en inblick i vem som kommer arbeta i processerna och hur de påbörjas.

3.2.4 Identifiera processerna
Genom att prioritera de processer som är viktigast och har störst betydelse för verksamheten så kan
man konkret definiera och utveckla dem. Detta innefattar också för vem eller vilka processerna
skapar mest värde.

3.2.5 Namnge processerna
Att ge rimliga och beskrivande namn till processerna är en förutsättning för ett fortsatt arbete med
processutveckling. Detta görs efter att man hittat gränssnittet till omvärlden och identifierat
processerna. Ett namn som relaterar till syftet av processen bör användas och skall bestå av ett
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substantiv och ett verb. Vidare bör namnet också vara relaterat till organisationen så att
sammanhanget det används i är tydligt.

3.2.6 Definiera och avgränsa processerna
En viktig aspekt i processbestämningen är att processerna också är väl definierade och avgränsade. I
vissa fall där avgränsningen är otydlig bör man fundera på om en process istället skall bestå av flera
subprocesser. Syftet med processen måste också vara tydligt och ett önskat resultat bör vara
definierat. Resurser för processen (input) och värdet det skapar (output) ger en ökad förståelse för
processen och bör inkluderas vid behov.

3.2.7 Skapa processpecifikationer
Den information som skapats kring en process bör definieras i en processpecifikation. Beroende på
den plattform och miljö som processerna skapas i kan utformningen av dessa skilja sig.

3.2.8 Iterera fram huvudprocesserna
De övergripande huvudprocesserna som definierar organisationen bör itereras fram. Detta innebär
bl.a. att man undersöker de processer man tagit fram, om och hur de skall utvecklas samt om
processer fattas. Detta är en iterativ process som görs tills man får fram en beskrivande
huvudprocesskarta för verksamheten.

3.3 Utveckling av processer
Den kontinuerliga utvecklingen av processer är en viktig grundsten i Business Process Management.
Det innebär att processerna i ett BPMS följs upp med jämna intervall för att dels säkerställa att
processen fortfarande fyller ett syfte, men även för att undersöka om möjligheter till förbättring
finns. Figur 6 visar flödesdiagrammet som beskriver detta förhållande och hur en processcykel
bedrivs från början till slut.

Figur 6 - Processcykeln utifrån processutvecklingsperspektivet (efter Brocke, 2010)

Beroende på vilken processyn man utgår ifrån så sker processutvecklingen utifrån olika kriterier.
Enligt Burlton (2001 s. 163) kan denna fas sammanfattas genom att man vårdar och kontinuerligt
förbättrar processerna utifrån erfarenheter, nya individer/maskiner, utökad kunskap och efter
behov. Processhandbok (2009 s. 69) beskriver en specifik processutveckling som ett enskilt projekt.
Figur 7 visar hur effektiviteten i en process kan förädlas utifrån ett processutvecklingsprojekt.
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Figur 7 - Processutveckling - Tid kontra prestanda (efter Processhandbok, 2009)

Beroende på omfattningen av den processutveckling som ämnas ske i en process så kan detta projekt
också utföras på en mindre skala. Inom vissa synsätt bedrivs processutvecklingen helt som en
kontinuerlig process där fokus ligger på små förbättringar som sker ofta (Burlton, 2001 s. 163). Vid
större behov av förändringar används istället metodiken för att bestämma processen på nytt.
Vid utförandet av ett processutvecklingsprojekt bör man även beakta ett specifikt tillvägagångssätt
(Processhandbok, 2009 s.73). Figur 8 visar hur följden av steg används för att utföra
processutvecklingen.

Figur 8 - Stegen för processutvecklingsprojekt (efter Processhandbok, 2009)

3.3.1 Förbered
De förberedande stegen inför ett processutvecklingsprojekt utförs, vilket bl.a. innefattar att man
begär stöd från berörda parter. Processens alla resurser, input, output och intressenter identifieras,
antingen utifrån processpecifikationen eller på nytt. Slutligen planeras projektet och tydliga mål och
avgränsningar bestäms (Sharp & McDermott, 2009 s. 137-142).

3.3.2 Förstå
Nästa steg handlar om att förstå processen och dess omgivning. Detta innebär att man klargör
relationerna med andra processer och vilka samband de har. Även detaljer inom processen bör
klargöras och vem eller vilka som kommer påverkas av eventuella förändringar. En analys bör också
ingå där man identifierar vilka delar av processen som har störst potential för ett förbättringsarbete
(Sharp & McDermott, 2009 s. 142-150).

3.3.3 Förbättra
De tilltänkta förbättringarna konkretiseras och prioriteras i detta skede (Processhandbok, 2009 s. 77).
Dessa förbättringar bör också vägas mot eventuella resurskrav och risker. Resultatet som ger upphov
till en förbättrad process bör föras in i processkartan med de övriga processerna för att se hur den
planerade förbättringen påverkar sin omgivning (ibid). I vissa fall kan en ändring i en process få en
oönskad effekt på annat håll och processutveckling har fördelen att man enkelt kan se
sammanhanget i komplexa strukturer och hur de hänger ihop.
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3.3.4 Förverkliga
Nästa steg är att införa den förändrade processen till systemet. I vissa fall kan detta kräva
investeringar i material och andra resurser vilket skall ses i relation till processen. Mätsystemet som
klargjorde den tidigare processens effektivitet eller prestanda bör också ses över för att säkerställa
den fortsatta processutvecklingen (Processhandbok, 2009 s. 77-78). Eventuellt måste även en eller
flera utbildningar ske så att involverade individer kan fortsätta i den nya processen alternativt att
maskiner måste anpassas.

3.3.5 Förvalta
Det sista steget innebär att processen även bör förvaltas på ett korrekt sätt (Processhandbok, 2009, s.
79). Om de föregående stegen implementerats och utförts på ett korrekt sätt ska processen ha alla
förutsättningar att uppfylla de mål som definierades i början av processutvecklingsprojektet. Det
innebär att processen åter kan integreras till organisationen och möta de nya behoven och kraven
som föranledde processutvecklingen.

3.4 Mäta och följa processers effektivitet
Ett viktigt moment i processutveckling är att kunna följa upp ett förbättringsarbete och kunna
värdera resultaten efter förändringar i processerna. KPI, ”Key performance indicator”, är ett begrepp
som används för att definiera effektiviteten i en process (Burlton, 2001 s. 68). En förutsättning för att
mäta KPI blir således att ett mätsystem fastställs då processerna bestäms (Processhandbok, 2009 s.
60). I vissa fall baseras KPI utifrån flera kriterier och man kan därför inte direkt anta att endast ett
mått existerar för varje process. Varje process kan dessutom vara associerade med olika mätsystem,
beroende på vilka aspekter som värderas högst i dem. Det är även viktigt att vid behov revidera
mätsystemen för att anpassa dem mot omarbetade processer. Enligt Processhandbok (2009 s. 60-61)
måste följande förutsättningar vara uppfyllda innan man kan designa ett mätsystem:




Processen måste vara kartlagd.
Kravanalysen för processen måste vara utförd.
Kunskap och kompetens om mätsystem och mått måste finnas tillgänglig.

Vid skapandet av mätsystemet beskriver Processhandbok (2009 s. 60-63) följande 5 steg:
Uttryck krav i mätbara termer: För att mäta KPI på en process måste kraven som ställs i processen
vara mätbara på något sätt.
Fastställ mått: För varje enskild sak som skall mätas bör ett mått bestämmas. Detta kan handla om
t.ex. tidsåtgång, materialåtgång eller kundnöjdhet. Mått som är proaktiva är att föredra, dvs. mått
som visar förändring över tid. Detta medför att man enklare upptäcker problem i processen innan de
hinner blir kritiska.
Säkerställ att de olika måtten kompletterar varandra: Då flera mått används i processen skall alla
fylla sina specifika syften och komplettera varandra. Vid komplicerade processer är det viktigt att ett
mätsystem skapas som speglar hela processen och inte endast resultatet eller en enskild del.
Ta fram en mätspecifikation: Även metodiken för mätningen bör specificeras. Detta medför att man
får en konsistens i mätningarna vilket är en förutsättning för att följa upp processer och undersöka
hur KPI ändras över tid. Även metoder för lagring, presentation och åtgärder bör konkretiseras.
Sätt mål för måtten: Mål bör sättas för de enskilda processerna i form av milstolpar som reflekterar
det organisationen vill åstadkomma. Dessa bör vara rimliga och inkludera både kortsiktiga och
långsiktiga mål. Detta är dock inget krav och i vissa processer sätts inga mål eller så kan man t.ex.
sätta målen efter att mätningarna har kommit igång.
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4 Resultat av studien
I detta kapitel presenteras resultaten utifrån den enkätstudie som utförts. Vid icke-öppna frågor
presenteras grafer som visar hur respondenterna har svarat. De öppna frågorna beskrivs och tolkas.
Detta är en förutsättning för att utfallet i ett senare skede skall kunna tillämpas när modellen för den
nya plattformen skall konstrueras och därefter implementeras.

4.1 Introduktion till enkätstudien
Av de totalt 40 personer som fick tillgång till enkäten var det 18 stycken som hade svarat på den då
svarstiden gått ut (Bilaga 3). Detta medför en svarsfrekvens på 45 %, vilket kan anses vara lågt. Då ett
direkt incitament saknades för att svara på enkäten så förväntades ingen hög svarsfrekvens, men
trots detta blev den ändå lägre än vi hade hoppats på. Ett par dagar efter att enkäten skickats ut
gjordes ett nytt utskick där alla som ännu inte svarat blev påminda om den. Förväntningen var att
öka svarsfrekvensen ytterligare men påminnelsen hade endast en marginell effekt.
Vidare bestod urvalsgruppen av personer från flera olika avdelningar. Dessa kategoriserades som sälj,
administration, filialdrift och en kombination av filial och sälj. Det fanns representanter från alla
grupper som ingick i enkätstudien, vilket anses höja tillförlitligheten på studien vi genomförde. Dock
var dessa inte jämnt fördelade i urvalsgruppen, utan anställda från säljavdelningar utgjorde den
största gruppen av de som erbjöds delta i enkäten. Enkäten delades upp i tre större avsnitt, där den
första delen behandlade frågor som relaterar till allmänna synpunkter kring prototypsystemet och
slutanvändarnas erfarenhet av den. Den andra delen innefattade frågor relaterade till funktioner och
den sista handlade om användargränssnitt och arbetsflöden. Respondenterna gavs också en chans
att komma med övriga synpunkter kring plattformen.
I uppsatsen benämns de enskilda respondenterna från 1-18. Eftersom enkäten var anonym kan vi
inte benämna respondenterna vid namn eller på något annat beskrivande sätt. Dock kan vi
fortfarande koppla ställningstaganden i flera olika frågor till en gemensam tolkning, med
förutsättningen att svarsformuläret kommer från samma person. Vad gäller citering av specifika
ställningstaganden och synpunkter från respondenterna kommer de därmed att citeras som
respondent och numret som hör till deras specifika svarsformulär.
Ett förtydligande är att begreppet processkartor ofta förekommer i citeringar och i frågorna i
enkäten. Detta beror på att slutanvändarna själva refererar till hela systemet som ”processkartorna”.
I våra tolkningar och beskrivningar benämns hela systemet som plattformen eller systemet för
processutveckling och de specifika processkartorna förtydligas som processdiagram.

4.2 Allmänna frågor kring prototypsystemet
För att få en bra överblick utifrån slutanvändarnas synvinkel ställdes några bakgrundsfrågor kring
användandet av prototypsystemet. Vi visste redan på förhand att alla respondenterna hade en viss
erfarenhet av att använda systemet, vilket också var en förutsättning för att kunna göra
ställningstaganden i de frågor som ställdes i enkäten. Dock fanns det relevant information att tillgå
från svaren på dessa frågor som vidare kunde kopplas till specifika svar i de senare avsnitten. Detta
var till en stor hjälp i utformningen av den nya plattformen.

4.2.1 Vilken typ av avdelning jobbar du inom?
Urvalsgruppen som svarade på enkäten bestod av 3 avdelningar och en ytterligare kategori där
anställda hade ansvarsområden inom två olika avdelningar. Anställda som jobbar inom sälj kan t.ex.
jobba som innesäljare, ordermottagare, projektsäljare och försäljningschefer. Inom administration
återfinns befattningar som säljadministratör, ekonomiassistent, priskoordinator och personalchef.
Filialdrift innefattar anställningar som lagerchef, kundmottagare/lagerarbetare och inköpare.
Slutligen återfinns finns även kombinationen mellan filialdrift och sälj, vilket i princip har
befattningen som filialchef för olika områden. Dessa utgör självklart inte alla avdelningar och
befattningsområden i Lindab, utan endast de som valdes att delta i enkätstudien och som redan hade
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erfarenhet av den existerande plattformen. Figur 9 visar urvalsgruppens fördelning mellan
avdelningar och Figur 10 motsvarigheten bland de som valt att svara på enkäten.

Urvalsgruppen
13%
Sälj

17%

Administration

55%

Filialdrift
Sälj+Filialdrift

15%
Figur 9 - Urvalgruppens fördelning.

Vilken typ av avdelning jobbar du inom?
11%
Sälj

17%
50%

Administration
Filialdrift
Sälj+Filialdrift

22%

Figur 10 - Fördelning av respondenternas avdelningar.

Fördelningen av svar från de olika avdelningarna svarar ganska väl mot hur fördelningen såg ut bland
den totala urvalsgruppen. Majoriteten av respondenterna arbetade inom sälj, vilket utgjorde 50 % av
respondenterna i studien. 22 % arbetade med någon form av administration och övriga respondenter
var fördelade över filialdrift och kombinationen filialdrift/sälj på 17 % respektive 11 %. Vad gäller
svarsfrekvensen från respektive avdelning så fanns en viss överrepresentation bland de från
administration sett till totalt antal möjliga. Tanken var att studien skulle sammanställa synpunkter
och ställningstaganden från olika delar av organisationen, ett kriterium som kan anses vara uppfyllt
utifrån fördelningen som observerats.

4.2.2 Hur ofta använder du systemet för processutveckling?
En viktig aspekt i prototypsystemet är hur ofta det används. Utfallet från denna fråga bör vara
baserat dels på hur väl Lindab informerat sina anställda om möjligheterna med systemet och dels hur
värdefullt de själva anser att det är. Denna fråga är viktig för att i framtiden kunna följa upp det nya
systemet och undersöka om, och även hur användningsfrekvensen har ändrats. Figur 11 visar hur
ofta respondenter använder systemet.
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Hur ofta använder du systemet för processutveckling?
5%
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22%
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Flera gånger i veckan
En gång i veckan
Flera gånger i månaden
En gång i månaden

22%

6%

Övrigt

17%
Figur 11 - Användningsfrekvens för prototypsystemet.

39 % av slutanvändarna använder systemet minst en gång i veckan, vilket kan anses vara godkänt. I
kategorin övrigt nämnde samtliga att de använde systemet mellan 1-2 gånger årligen. Förhoppningen
är att den nya plattformen skall användas i större utsträckning, och även oftare. Detta förutsätter att
den löser de problem som finns i den existerande prototypen och förbättrar redan uppskattade
funktioner.

4.2.3 Hur lång erfarenhet har du av det existerande systemet?
Tyvärr blev denna fråga irrelevant för studien då alla respondenter bestod av personer med relativt
lång erfarenhet av plattformen. Vi kan således inte koppla erfarenheten mot användarnas konkreta
åsikter i andra frågor då alla redan var förbi introduktionsstadiet av plattformen. En större
urvalsgrupp tillsammans med fler personer som har kortare erfarenhet bör också inkluderas om en
ny studie på plattformen görs. Detta kan ge en större insikt i skillnaderna för de med längre
erfarenhet gentemot de med en kortare. Framförallt frågor kring svårighetsgrad i användandet av
systemet och de olika användningsfallen kan skilja sig åt mellan dessa grupper, vilket kan vara
intressant att kartlägga för vidare optimering av plattformen. Då samtliga respondenter hade över
ett års erfarenhet av systemet finns det inget värde i att beskriva detta mer ingående.

4.2.4 Hur ofta tittar du på de olika delarna av systemet?
Eftersom systemet i sig är uppdelat av olika delar är det intressant att ta reda på
användningsstatistiken kring detta. Detta bidrar till att störst fokus vid utvecklingen av den nya
plattformen kan läggas på områden som anses vara viktigast enligt slutanvändarna, och vid behov
justera andra delar där brister rapporteras. De fem huvudsakliga delarna är befattningsbeskrivningar,
processdiagram, roller och aktiviteter, rutiner och slutligen guider. Vissa av dessa är direkt kopplade
mot varandra men kan ändå anses vara separata företeelser i plattformen. Figur 12 visar i vilken
utsträckning de olika delarna används.






Befattningsbeskrivningar: Innehåller bl.a. information kring de anställdas befattningar, vilka
specifika uppgifter de anställda har och eventuella attribut som hör till en viss befattning.
Processdiagram: Diagram över de enskilda processerna, som i sin tur består av roller och
aktiviteter. Dessa utgör grunden för arbetet i processutveckling hos Lindab.
Roller och aktiviteter: Ingående beskrivningar av beståndsdelarna i en process. Dessa är
detaljerna som grupperas och ordnas på ett visst sätt för att representera en process.
Rutiner: Rutinvyer som visar kopplingen mellan processer och befattningar.
Guider: SmartAss-guider som finnas integrerade i systemet.
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Hur ofta tittar du på de olika delarna av systemet?
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Figur 12 - Användningsfrekvensen av de enskilda delarna i systemet.

De mest utnyttjade delarna i systemet är processdiagrammen tätt följt av rutiner. Detta kan tänkas
bero på att det är ofta dessa som ändras i störst utsträckning i Lindabs plattform för
processutveckling. Det medför ett större behov av att hålla sig uppdaterad om den nya
informationen kring dessa. Därefter är användningsfrekvensen ganska spridd över resterande delar.
Dock är det viktigt att påpeka att det inte finns något område som inte uppfyller ett visst behov, och
som därmed skulle användas väldigt sällan enligt respondenterna. Givetvis varierar
användningsgraden på delarna mellan respondenterna, men inte i en sådan utsträckning att en
specifik del skulle kunna anses vara i ett stort behov av omarbetning eller förändring. Från detta drar
vi slutsatsen att alla delar bör tilldelas resurser för att utvecklas vidare, dock med störst fokus på
process- och rutingränssnitten. Sett till användningsfrekvensen bör även befattningsbeskrivningar,
roller och aktiviteter ses över för att förbättra arbetsflödet när man hämtar information från dessa
områden.

4.2.5 Hur värdefullt har systemet varit för dig som anställd?
Frågan hade inte som avsikt att undersöka plattformens värde för de anställda för att bestämma om
den uppfyllde en funktion eller inte. Ställningstagandet som respondenterna ombes göra i frågan
handlar istället om att utifrån den nya plattformen öka nyttan för de anställda. Därför är
frågeställningen av synnerlig vikt för att i ett senare skede kunna följa upp denna studie när den nya
plattformen tagits i drift, och därefter undersöka om detta förhållande har ändrats. Figur 13 visar
systemets betydelse för respondenterna.

Hur värdefullt har systemet varit för dig som anställd?
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Figur 13 - Systemets värde för slutanvändarna.

Enligt slutanvändarna finns det ett tydligt värde i plattformen, som hjälper dem i sina arbetsrutiner
och för olika informationsbehov. Förvisso existerar en mindre grupp anställda som inte anser sig haft
nytta av systemet, men detta kan också tänkas bero att de inte fullt förstått syftet bakom det. Även
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denna fråga kan eventuellt följas upp i framtiden för att se om den nya plattformen har ändrat på
slutanvändarnas åsikter kring plattformens värde.

4.2.6 På vilket sätt har systemet varit dåligt eller värdefullt för dig?
En följdfråga ämnades undersöka på vilket sätt plattformen ansågs vara dålig eller värdefullt för
slutanvändarna. Den insikt de får genom en längre tids användning av systemet motsvarar ett viktigt
underlag för att prioritera specifika områden för oss som skall vidareutveckla plattformen. Det bidrar
också till att skapa en djupare förståelse till hur användarna utnyttjar olika delar av plattformen för
att fylla specifika behov. Utifrån användningsfallen kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om hur
slutanvändarna själva relaterar sina arbetsuppgifter till plattformen och dess respektive delar.
Överlag har respondenterna svarat positivt på frågan, och många nämner just tillgång till information
som det mest värdefulla i systemet. Detta yttrar sig på flera olika sätt, där t.ex. respondent 1 nämner
detta om informationen kring tvister: ”Vid tvister inom företaget/filialen så är det lätt att finna info
och visa att: så här vill vi göra.” Andra refererar till plattformen som ett värdefullt verktyg som hjälpt
dem att hitta information kring befattningsbeskrivningar eller sådant som de inte är särskilt insatta i.
Det har även påpekats att systemet använts som en del i deras utbildning på arbetsplatsen.
”Värdefullt för att man har kunnat utbilda sig själv under tidens gång samt att
man på ett tillfredställande sätt har kunnat utföra sina arbetsuppgifter med
detta hjälpmedel” (respondent 2).
Bland enkätsvaren framkom även vikten av att informationen finns tillgänglig från en enskild källa.
Utifrån plattformen kan man skapa sig en bra bild på hur verksamheten är uppbyggd.
”Överlägset att så mycket information om vår verksamhet finns samlat på ett
ställe. Informationsflödet ökar och vi behöver göra det enkelt för informatören och
informationsmottagaren att finna all information från en yta" (respondent 13).
Dock fanns det enstaka negativa omdömen bland respondenternas ställningstaganden i frågan. I viss
mån handlade detta om hur informationen presenterades men ett annat negativt omdöme handlade
istället om själva processutvecklingen och dess ändamål.
”Det kommer information om förändringar men ingen information om vad det
egentliga syftet är med hela processen? Känns som det viktiga är att få ut
information men inte själva budskapet” (respondent 5).
Detta ställningstagande kan inte direkt kopplas till plattformen som sådan, utan handlar snarare om
hur personen själv upplever idén och grundtankarna bakom processutveckling. En förutsättning att
processutveckling fungerar är att det är förankrat inom organisation och hos de anställda som
arbetar i processerna (Processhandbok, 2009 s. 20). I vissa fall kan kommunikationsproblem uppstå
mellan anställda och ledningen eller de som hanterar processutvecklingen. Detta innebär att målet
med processutvecklingsarbetet inte framförts tillräckligt tydligt vilket kan yttra sig i olika former, som
t.ex. oförmågan att förstå poängen med den plattform som används hos Lindab.

4.2.7 Hur svårt har det varit för dig att sätta dig in i systemet för processutveckling?
Då samtliga respondenter har en lång erfarenhet av systemet kan deras omdöme kring
svårighetsgraden att lära sig plattformen vara färgad. Eftersom så pass lång tid har passerat sedan
systemet introducerades kan det vara en svår fråga att ta ställning till. Trots detta är det ändå en
intressant aspekt att undersöka, främst för en framtida uppföljning. Om en uppföljning av studien
görs efter att den nya plattformen tagits i drift kan eventuella förbättringar i detta anseende
undersökas. Figur 14 visar slutanvändarnas ställningstagande i frågan.
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Figur 14 - Svårighetsgrad för inlärning av prototypsystemet.

Närmare 60 % av respondenterna ansåg att det var enkelt eller väldigt enkelt att lära sig hantera
systemet för processutveckling. Övriga respondenter hade en mer neutral åsikt där många tyckte att
det var en medelhög nivå på svårighetsgraden för inlärning. Dock ansåg en mindre grupp på 20 % att
det var relativt svårt att använda systemet då det introducerades och ett tag därefter. Vid en
eventuell driftsättning av den nya plattformen är det av yttersta vikt att övergången blir så smidig
som möjlig. Detta bidrar till att användarna anammar systemet i snabbare takt utan att påverka
effektiviteten i någon större utsträckning.

4.2.8 Vad, om något, har varit speciellt svårt att sätta sig in i?
För att kunna underlätta inskolningen av slutanvändare till plattformen är det viktigt att förstå vilka
delar som har varit svåra att förstå. I och med att en ny plattform byggs från grunden kan många av
dessa problem åtgärdas i den omarbetade versionen. Detta gäller för de existerande slutanvändarna
som utnyttjar den nuvarande prototypen, men även också för nyanställda i framtiden.
Generellt sett anser de flesta respondenterna att det inte funnits något som varit synnerligt svårt att
sätta sig in i, dock har vissa påpekat att helhetsbilden har varit svår att förstå i början. Bland dessa
finns det en del respondenter som anser att det är svårt att veta vart man skall börja när man först
introduceras till systemet, och på vilket sätt man skall använda det. Många av dessa problem
relaterar till avsaknaden av en sökfunktion, vilket gjorde att många behövt leta sig fram innan de lärt
sig vart informationen befinner sig i plattformen. Vidare fanns det även en åsikt som relaterar till
ställningstagandet i föregående fråga. Där anger respondenten att det är svårt att lära sig något om
man inte förstår det bakomliggande syftet bakom det.
”Kan vara svårt att hitta vissa saker, många klick för att komma till rätt "process".
T.ex. kundplattformen är svår att hitta” (respondent 3).
”Man kan inte sätta sig in i något man inte förstår, och man har inte tid med
’Learning-by-doing’” (respondent 5).
Denna tolkning kan kopplas till den anställdes egen uppfattning om nyttan av systemet, och det har
reflekterats i de ställningstaganden som denne har gjort. Även om Lindab har angett att plattformen
skall vara ett redskap som skall användas i olika verksamhetsområden är det sannolikt att inte alla
förstått syftet med det.
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4.2.9 Hur stora möjligheter har du själv haft att kunna påverka utformningen av systemet
för processutveckling?
En viktig aspekt i processutveckling är att den stödjs av ledningen inom organisationen. Dock bör
även anställda få ett visst inflytande i att kunna påverka och föreslå förändringar i processer, då
många processer involverar slutanvändarna, antingen direkt eller indirekt. Eftersom plattformen är
verktyget som möjliggör processutveckling i organisationen är det också viktigt att den skall kunna
förändras och anpassas efter de behov som finns. Att anställda har ett inflytande och ges möjligheten
att komma med synpunkter och förslag samt chans till att förbättra plattformen bör därför
prioriteras. Självklart realiseras inte alla synpunkter och förslag, men när de som arbetar med
systemet själva får ge synpunkter går det ofta att finna ett underliggande problem som ligger bakom
deras önskemål. Figur 15 visar slutanvändarnas egna åsikter om deras möjlighet till inflytande vad
gäller utformningen av systemet för processutveckling.
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Figur 15 - Slutanvändarnas inflytande i skapandet av prototypsystemet.
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En stor grupp anser sig inte haft någon som helst möjlighet till att kunna påverka utformningen av
systemet. Om det beror på hur informationen kring detta framförts från ledningens sida eller de som
primärt ansvarar för processutveckling hos Lindab är inte fastställt. Många förhåller sig neutrala till
frågan och anser att de haft vissa möjligheter, men inte i en särskilt stor utsträckning. Ett fåtal
respondenter ansåg att de faktiskt haft resurser och möjligheter till att påverka utformningen av
prototypsystemet. Ett viktigt mål då vi vidareutvecklar den nya plattformen blir således att ge både
slutanvändare och de som aktivt arbetar med processutveckling möjligheter till att delta i
utformningen av den nya plattformen. De kommer ges resurser och förutsättningar att vara aktivt
deltagande under stora delar av utvecklingsprocessen och kan genom sina synpunkter och förslag
vara med och skapa det system de själva kommer att använda i framtiden.

4.2.10 Vad anser du är det största störningsmomentet i det existerande systemet och på
vilket sätt?
För att kunna åtgärda de mest kritiska problem i den existerande plattformen är det viktigt att ta
reda på vilka dessa är. Ett sätt att hitta vissa av dessa är att be slutanvändarna själva berätta om dem.
Ett problem i dessa typer av frågor vid enkätstudier är att det oftast lämnas tomma svar. I många fall
är det bättre att be dem ta ställning till ett antal olika alternativ, men vi valde ändå att inkludera
denna fråga för att fånga upp behov som kanske inte är särskilt uppenbara. Endast ett fåtal hade en
åsikt i detta anseende, och dessa handlade nästan uteslutande om avsaknaden av en sökfunktion och
presentationen av den information som finns i plattformen. Respondent 6 påpekar just detta om det
största störningsmomentet: ”Tiden att lägga ner på sökande om man inte hittar rätt.”
De andra åsikterna relaterade till hur informationen presenteras. För vissa var informationen
tillgänglig, men placeringen av den var fel. Detta innebär att arbetsflödet störs och att det blir
onaturliga hopp bland de olika sidorna när man skall hämta en viss typ av relaterad information.
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”Logiken mellan aktivitet och rutiner. Anser att rutinerna ska finnas i processen och
inte i befattningsbeskrivningen. Känns som att mängden av input vs output blir för
stor och skapar vissa störningar istället för förståelsen av hur tråden kan gå vidare”
(respondent 13).
Ett långsiktigt mål i det nya systemet blir att fokusera på att förbättra användarflödet. Informationen
skall vara placerad logiskt, men även kringliggande information bör finnas tillgänglig på ett intuitivt
sätt. Genom att kartlägga all tillgänglig information och deras inbördes sammanhang kan man också
skapa stöd för att visa detta i det nya systemet. Naturligtvis skall inte all information visas samtidigt,
men verktyg och plattformen bör utformas på sådant sätt att åtkomsten av relaterande information
är både logisk och tydlig.

4.3 Frågor kring funktioner
Följande frågor kommer behandla funktionerna i systemet, för att kartlägga vilka som uppskattas
mest och vilka som har lägre prioritet hos slutanvändarna. Detta är möjligtvis en fråga bättre ställd
till de som ansvarar för processutveckling hos Lindab, alternativt de som aktivt jobbar med
processerna. Eftersom processutveckling ofta anpassas för att möta behoven i den egna
organisationen så är det upp till processutvecklarna att sätta målen för processutvecklingen och dess
utformning. Trots detta är det ändå intressant att ta reda på slutanvändarnas synsätt vad gäller
funktioner och på vilket sätt de används i arbetet.

4.3.1 Vad anser du är den viktigaste funktionen i det existerande systemet och varför?
Genom att undersöka vilken specifik funktion slutanvändarna anser är viktigast men också varför så
får vi en större insikt i hur en enskild del av plattformen påverkar deras arbetssätt. Genom att
identifiera nyckelfunktioner kan vi undvika att ändra på sådant som redan fungerar, och som
användarna redan nyttjar i väldigt stor utsträckning. Självklart innebär detta inte att de kommer
förbises, men istället kan andra mer kritiska problemområden åtgärdas först. Vissa slutanvändare
hade ingen specifik funktion som de kunde peka ut, och ansåg istället att helheten i systemet var det
som var viktigast. Andra menade att processdiagrammen eller befattningsbeskrivningar var de
enskilda funktionerna som hade störst värde för dem.
”Bra att processen finns beskriven, gör det ibland lättare att få förstelse[sic], samt att
förbättra processen i ’real life’” (respondent 17).
Det är svårt att göra en djupare tolkning av respondenternas ställningstaganden, framför allt då
befattningsbeskrivningar och processdiagrammen i dagsläget omfattar en stor del av plattformen.
Dock refereras dessa två delar återkommande i flera av respondenternas svar, och bör förändras
med försiktighet. I kombination med tidigare ställningstaganden kan man utveckla specifika bitar
som hör till dessa, och fortfarande behålla de element som anses vara av störst värde.

4.3.2 Vilken eller vilka funktioner tycker du saknas som bör implementeras?
I de flesta fall är det svårt för respondenter att ta ställning till frågor som denna. Relativt få konkreta
svar har givits i förhållande till antalet respondenter. Alternativt kunde man gett förslag på nya
funktioner som slutanvändarna får ta ställning till, men då riskerar man istället att styra deras
svarsomdömen. Nästan alla förslag handlade om samma funktion, ett sökverktyg. Ett undantag var
dock ett förslag om att kunna filtrera informationen på något sätt, vilket också är något som
egentligen relaterar till en sökfunktion.
”Sökfunktion är den absolut viktigaste saken som saknas. Ibland tar det ofta allt för
lång tid att hitta processkartan man vill titta på” (respondent 9).
”Navigeringsfunktion där man kan välja befattning. Processer som man inte har
någon roll i exkluderas vid val” (respondent 13).
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Vidare finns också processutvecklare som jobbar i systemet. Dessa ingår inte i enkätstudien,
men deras önskemål kommer också att beaktas i utformningen av den nya plattformen. När
specifika funktioner utformas kommer processutvecklarna i stor mån få ta ställning till hur de
skall implementeras. Detta innebär ingen direkt medverkan i den tekniska framställningen,
utan de behöver endast ge ett omdöme på en specifik lösning, alternativt ta ställning till olika
förslag.

4.3.3 Vilken eller vilka enskilda funktioner anser du är överflödiga i det existerande
systemet?
Denna fråga relaterar till den föregående, och vi kan konstatera att samma princip gäller här. I stort
sett alla respondenter har undvikit att ge ett svar, med undantag av en respondent som istället gav
sin egen synpunkt på frågan.
”Vissa kanske är överflödiga för mig, men kanske inte för någon annan, så jag
tycker att så många funktioner som möjligt ska finnas där” (respondent 3).
Utifrån frågeställningen i 4.2.4 konstaterades det att alla områden av plattformen används i
en viss utsträckning, vilket delvis kan ge svar på denna fråga. Det finns ingen särskild del av
plattformen som inte nyttjas på något sätt, och därmed kan ingen av dem anses vara
överflödig.

4.4 Frågor kring användargränssnittet
För slutanvändarna är arbetsflödet och användargränssnittet av yttersta vikt. Även om de förstår
principen bakom processutveckling måste även verktygen de använder kunna stödja detta. Det
innebär att plattformen bör utformas på ett sådant sätt som möjliggör ett effektivt arbete vad gäller
processförbättringar, och som samtidigt möter slutanvändarnas behov vad gäller
informationsinhämtning. Även om informationen finns tillgänglig i systemet är det lika viktigt att den
presenteras på ett korrekt och logiskt sätt. Detta är givetvis en individuell uppfattning, men trots
detta finns det generella riktlinjer vad gäller design och arbetsflöden som kan underlätta
slutanvändarnas tillämpning av systemet. I framtiden kan även andra behov kring gränssnittet
framkomma, som t.ex. behovet av att använda plattformen på en mobil enhet. I vissa frågeställningar
har användarna ofta kommenterat på hur och vart informationen presenteras, vilket visar att det
finns behov av en översyn vad gäller dessa områden.

4.4.1 Hur upplever du designen av gränssnittet?
Det existerande gränssnittet har använts för plattformen i många år, och påminner till stor del om
utseendet i det övriga intranätet. För att kunna säkerställa en smidig övergång till det nya systemet
är det viktigt att inga större ändringar görs som skulle ändra på något användarna tycker ser bra ut,
och möter deras behov. Hur designen av gränssnittet upplevs av slutanvändarna visas i Figur 16.
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Figur 16 - Slutanvändarnas upplevelse av gränssnittet.

23

Överlag har inga överdrivet negativa omdömen getts om designen av gränssnittet. En stor grupp
förhåller sig neutrala till designen, och över 30 % har positiva omdömen kring den. Dock anser en lika
stor andel att den inte är särskilt bra. Detta är intressant att följa upp vid omarbetningen av den nya
plattformen för att undersöka om slutanvändarna uppskattar den nya designen.

4.4.2 Har du några idéer för hur designen skulle kunna förbättras?
Endast två respondenter hade en konkret tanke om hur designen skulle kunna förbättras. Återigen
handlar det om utformningen av enkäten, vilket medför svårigheten att kunna ge ett svar på en fråga
som denna. Vid arbetet kring användargränssnittet i den nya plattformen kommer större fokus ligga
på att låta processutvecklare och möjligtvis även slutanvändare få ta ställning till olika förslag och
versioner. Detta kommer således bli en kontinuerlig process där plattformen hela tiden utvecklas
efter konkreta synpunkter och förslag som ges i ett tidigt skede i utvecklingen.
En respondent menade att informationen bör finnas samlat på ett ställe, som därmed skulle
underlätta tillgången till den. I dagsläget finns all information i samma plattform, dock utspridd på ett
antal separata sidor där informationen man söker kan vara svår att hitta. Ett annat ställningstagande
som gjordes i frågan handlade istället om hur navigeringen kunde förbättras. ”Gör det enklare att
byta sidor, för många steg mellan de olika delarna av sidan”, svarade respondent 10. Ett
förhållandevis omständligt problem är att det tar många steg för att nå vissa delar av plattformen,
vilket respondenten påpekade.

4.4.3 Hur upplever du navigeringen mellan olika delar av plattformen för processutveckling?
Ett av de områden som vi själva ansåg ha ett stort behov av översyn var navigeringen i plattformen. I
tidigare frågeställningar har navigeringen i vissa fall framförts som otymplig och krånglig. Detta
handlar inte om att det är svårt att hitta informationen, utan även i de fall där slutanvändaren vet
vart den finns så tar det ändå många steg att nå dit. I Figur 17 visas slutanvändarnas omdömen i
denna fråga.
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Figur 17 - Slutanvändarnas upplevelse av navigeringen mellan olika delar av plattformen.
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Närmare 40 % anser att navigeringen mellan delarna i plattformen är överlag enkel eller väldigt
enkel. Det finns dock en mindre grupp som anser motsatsen. Utifrån resultaten anser vi att det finns
ett visst utrymme för förbättringar i detta anseende och det blir således något som vi kommer att
fokusera på i den nya plattformen. Ett led i detta är även att utforma navigeringen på ett sätt som
också gör den lämplig för mobila enheter.

4.4.4 Hur tydligt upplever du skillnaden mellan ledningsprocesser, stödprocesser och
affärsprocesser?
Det finns inget sätt i gränssnittet att särskilja vad en process är för typ. Det enda sättet är att
antingen i förhand veta om att processen är av en viss typ eller att navigera sig till processen, öppna
den och därefter se vilken typ den är. Möjligtvis är denna typ av information något som är mer
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intressant för någon som jobbar med processutvecklingen, till skillnad från en slutanvändare.
Slutanvändarnas omdömen i denna frågeställning visas i Figur 18.
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Figur 18 - Slutanvändarnas upplevelse i skillnader mellan processtyper.

10

Väldigt
tydlig

Det är intressant att se slutanvändarnas åsikt i frågan, framför allt då det egentligen inte finns några
sätt att särskilja de olika typerna av processerna i gränssnittet. Trots detta anser en majoritet att
processtyperna är tillräckligt tydliga. Många ställer sig också neutrala till frågeställningen och det är
svårt att tolka om de inte har en åsikt i frågan eller om de anser att skillnaden mellan olika typer av
processer är tillräckligt tydlig. Detta är en fråga som delvis också hör ihop med hur användarna
utnyttjar denna information. Vissa utgår kanske ofta från befattningsbeskrivningar, och då blir
processtyperna irrelevanta i sammanhanget. Trots detta tror vi att det finns utrymme att förtydliga
de olika skillnaderna i processerna, vilket inte heller kommer kräva särskilt många resurser i form av
utvecklingstid.

4.4.5 Hur enkelt upplever du att du kan finna något du söker i gränssnittet?
Frågeställningen skall inte förväxlas med hur slutanvändarna upplever att det är att hitta information
i plattformen. Det faktumet har redan konstaterats som ett problemområde och skiljer sig från hur
slutanvändarna upplever placeringen av olika element i gränssnittet. Figur 19 skildrar deras
upplevelse av att hitta i gränssnittet.

Hur enkelt upplever du att du kan finna något du söker i gränssnittet?
35
30

Andel (%)

25
20
15
10

5

Väldigt
0
omständligt

1

2
3
4
5
6
7
8
Figur 19 - Slutanvändarnas upplevelse av att hitta i gränssnittet.
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Eftersom själva utformandet av gränssnittet är relativt enkelt är det inte förvånande att användare
överlag anser att det är enkelt att hitta de olika delarna i plattformen. Detta är också något vi
kommer fokusera på i den nya plattformen, vilket kommer att höja användarvänligheten.

4.4.6 Hur upplever du responsiviteten i gränssnittet när du utför saker i det?
Responsivitet definieras som hur gränssnittet reagerar på användarnas inmatningar och
kommandon. Detta innefattar också när de aktiverar olika element i gränssnittet. En hög
responsivitet innebär t.ex. att man får bekräftelse på utförda operationer, visuella indikationer på
vad man är på väg att göra och andra företeelser som visar eventuella resultat utifrån användarens
aktioner. Hur responsiviteten i gränssnittet upplevs av slutanvändarna visas i Figur 20.
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Utfallet från frågeställningen gav väldigt skilda omdömen. Eftersom många delar av gränssnittet är
väldigt simpla så reagerar gränssnittet snabbt på aktioner från slutanvändare. Dock kan frågan ha
misstolkats av vissa, speciellt då vi utifrån en egen analys ansåg att responsiviteten så som vi tolkar
den, saknas. Utifrån det väldigt spridda resultatet är det svårt att dra en generell slutsats från
slutanvändarnas synvinkel. Det innebär att vi får undersöka frågan på andra sätt vad gäller
responsivitet i det nya gränssnittet. En möjlig källa till information är genom diskussioner med de
ansvariga processutvecklarna men även personen med huvudansvaret för den nuvarande
prototypen.

4.4.7 Finns det något konkret i användargränssnittet som bör ändras?
Vi valde att summera frågorna om vad som skall läggas till eller tas bort från användargränssnittet
under samma rubrik, då svarsfrekvensen vad gäller dem båda var väldigt låg. Dessutom framfördes
inga konkreta förslag, med ett undantag. Respondenten påpekade att sökvägarna bör ses över, som
egentligen handlar om navigering och inte om användargränssnittet. Detta är återigen en fråga som
möjligtvis borde framförts på ett annat sätt. Tyvärr medför enkätstudier relativt begränsat med
utrymme i hur man kan utforma dessa frågor utan att påverka respondenterna i allt för stor
utsträckning. Vid eventuella svar kan dock nya saker dyka upp som kan vara till hjälp vad gäller
utformningen av gränssnittet i den nya plattformen.

4.4.8 Om möjligheten gavs, skulle du kunna tänka dig att använda systemet på en mobil
enhet?
Denna fråga berörde framtidsaspekterna av den nya plattformen. I dagsläget används systemet
exklusivt på stationära datorer, men detta utesluter inte nya plattformar och enheter i framtiden.
Frågeställningen syftade framför allt på surfplattor som en potentiell mobil plattform, och det var av
intresse att få reda på vilka synpunkter slutanvändarna hade. Majoriteten av respondenterna ställde
sig positiva till frågan och menade att det kan vara bra att ha. Av de som var positiva refererade
många till just surfplattor, och en respondent nämnde även en smartphone som möjlig plattform.
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”Kanske, om det görs på rätt sätt så kan det vara bra att ha möjligheten att kolla på
processkartorna på en surfplatta. Annars är det stationär dator som gäller”
(respondent 10).
”Jag skulle kunna tänka mig använda det på en surfplatta” (respondent 15).
En respondent hade ingen åsikt i frågan och ytterligare en menade att det räckte med att ha
informationen i en dator på kontoret. Personen som ställde sig negativ till frågeställningen är
densamma som ansåg att plattformen inte tjänade något syfte i tidigare frågeställningar. För
att stödja mobila enheter som surfplattor i den nya plattformen krävs det vissa
modifikationer och resurser i form av utvecklingstid. Om detta görs tidigt i
utvecklingsprocessen kan man dock undvika mycket av resursåtgången som det annars skulle
kräva.
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5 Analys av studien gentemot prototypsystemet
I detta kapitel presenteras den existerande prototypen, och resultaten som tolkas utifrån
studien kopplas mot den för att identifiera problemområden och planera för inrättandet av en
omarbetad plattform. En stor betoning på att identifiera funktioner, användarflöden och
användarfall har gjorts för att skapa det underlag som krävs för att implementera en
konceptuell plattform av den upprättade modellen.
Genom studien fick vi ett underlag som bygger på slutanvändarnas synpunkter och åsikter kring det
existerande systemet. Tolkningarna av studien ställdes mot prototypen för att kartlägga hur deras
åsikter kan relateras till konkreta företeelser i plattformen. Genom att systematiskt koppla
slutanvändarnas upplevelse mot prototypen kan man i upprättelsen av det nya systemet föra vidare
det som är värdefullt och undvika eventuella störmoment. Målet var att på så många nivåer som
möjligt förbättra användarens upplevelse av systemet och att från grunden designa systemet med
användarvänlighet i fokus.
Efter att de områden som har problem identifierats föreslås en eller flera möjliga lösningar för att
undvika att de förekommer i det nya systemet. Lösningsförslagen kommer sedan bli begrundande för
hur det nya systemet upprättas, där målet är att utnyttja slutanvändarnas synpunkter för att designa
och implementera funktioner, gränssnitt och infrastruktur i den nya plattformen. Eftersom både
studien och upprättelsen av det nya systemet utgår från hur verksamheten ser på det existerande
systemet är det viktigt att först skapa sig en bra helhetsbild. Detta görs bl.a. genom att kartlägga
funktioner, struktur, gränssnitt och identifiering av användningsfall. Utgångspunkten i det hela är
Lindabs egna processutvecklingssyn, som visas i Figur 21.

Figur 21 - Lindabs syn på processutveckling.

5.1 Existerande prototypsystemet
Företaget Lindab har för närvarande ett prototypsystem som används i skarp drift för sin
processutveckling. Detta består av en webbplattform som huvudsakligen används som en
informationsportal för de anställda. Informationen som finns att hämta omfattar allt som de kan ha
behov av att veta, bl.a. sina befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter. Användare har dessutom
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processer som de deltar i, och kan få utförlig information om hur processen ser ut och hur dess
aktiviteter bör utföras. De kan hitta instruktionsvideor och processdiagram som visar hur deras
uppgifter skall utföras samt hur de relaterar till andra processer. Detta representeras även i samband
med övrig information för befattningar i gränssnittet.
Tillsammans beskriver processerna verksamhetens helhet. Anställda får på så sätt en insikt både i hur
verksamheten fungerar och hur de själva relaterar till den. Deras uppgifter i processerna utgörs av
grupperingar av aktiviteter som de förväntas utföra. I prototypen kallas dessa grupper för roller, där
en process består av en eller flera roller. Dessa utgör således byggstenarna i processen och beskriver
i helhet hur den skall utföras. Varje roll är en del av processens utförande, där de i sin tur definierar
de uppgifter som ingår i dem och även deras inbördes sammanhang. Uppsättningen genom roller
som en del av en process medför att all information konkretiserats kring hur en process utförs, från
början till slut. Exempelvis kan en roll i en försäljningsprocess omfatta två aktiviteter: att föra
dokumentation angående försäljningen, och att därefter gå vidare till att paketera och skicka en
försändelse av en produkt.
Delmomenten i roller, dvs. aktiviteterna, används för att beskriva den enskilda rollens syfte i detalj.
De beskriver det flöde som varje roll bör genomgå då en process utförs. Roller och dess aktiviteter
definierade momenten som de anställda inom organisationen med specifika befattningar bör utföra
och ansvara för. Det finns alltså en stor mängd information i gränssnittet som beskriver hur allt
förhåller sig till varandra, utifrån ett eller flera kriterier. Detta illustreras av Figur 22, som visar hur en
befattning förhåller sig till en process.

Figur 22 – Processen och befattningens beståndsdelar.

Figur 22 visar dessutom hur befattningar har ett annat relaterande element, som benämns som
rutiner. Detta är arbetsuppgifter som även innefattar information kring frekvensen av uppgiftens
utförande. En rutin är alltid associerad med en process och en befattning, med syftet att skapa en
relation mellan dem. Detta kan beskrivas i form av arbetsuppgifter som upprepar sig i vissa intervall
eller efter en viss händelse. Vidare beskriver dessa sådant som anställda bör göra, som också är
relevant för en specifik process. Ett exempel vore att dagligen göra en återblick på dagens
försändelser för att undersöka om något problem uppstod. Hur den anställde skall göra detta och hur
ofta visas sedan i informationsportalen, där instruktioner finns tillgängliga om hur rutinen utförs.
Användningen av informationsportalen kan se annorlunda ut beroende på vilken information som
söks och vad den anställde redan känner till. Figur 23 visar ett exempel på ett användningsfall där
den anställde utgår ifrån t.ex. sin egen befattning och ska ta reda på hur en specifik process är
uppbyggd.

Figur 23 – Användningsflöde vid visning av befattning.
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En anställd navigerar sig till sin befattning i ett gränssnitt för att få en närmare blick på sina
arbetsuppgifter. Detta fungerar som ett val ur en lista över alla befattningar som omfattas av
verksamheten. Därefter ser den anställde listor för sina ansvar inom verksamheten, för de rutiner
som skall utföras samt vilka processer som han eller hon skall delta i. Här kan den anställde välja vad
den vill hämta information om. Data som visas i en befattning har oftast någon form av länk som
leder till mer information om just den företeelsen. Dessa företeelser kallas entiteter och kan t.ex.
vara rutiner, processer, guider och diverse andra datakällor. Exempelvis har rutiner länkar till en
instruktionsvideo för hur den bör utföras. Processer har länkar till diagram som visar dess fullständiga
uppbyggnad, inklusive alla dess roller och aktiviteter. Härifrån kan den anställde välja från en lista av
processer som den vill veta mer om. Listan utgörs av de processer där den anställde ingår i en roll,
vilket medför att processdiagrammen som visas kan vara av intresse för den anställde.
I systemet är det viktigt att information som presenteras för användarna hålls uppdaterad och
relevant. Därför har vissa anställda möjlighet att ändra på informationen som visas, som t.ex.
processer. Detta är i enlighet med den bakomliggande strategin för processutveckling. Eftersom
möjligheten att ändra på bl.a. annat processer finns kan Lindab därigenom åstadkomma ständig
förbättring och driva sitt processutvecklingsarbete. För att hantera ändringar av informationen i form
av processer och dess struktur finns anställda som agerar som processägare. Dessa anställda har
möjlighet att skapa och ändra på processer. På detta sätt kan processägare detaljera en hel hierarki
av processer med hjälp av plattformen, där de olika processerna dessutom kan kopplas till de
anställda. Det är sedan dessa processer och den information som processägare tillför systemet som
de anställda kan tillgodogöra sig i informationsportalen.
Processägare har i sin tur ett annat användningsflöde, där de får se en lista över de olika processerna.
Här kan processernas namn ändras, nya processer läggas till och det finns även möjlighet till att
navigera i processhierarkier. För att ändra övrig information i systemet används ett gränssnitt som
fungerar likt en direktkoppling till prototypens datalagring. Detta är en huvudsakligen funktionell
lösning som tillåter att informationen kan ändras från prototypens gränssnitt istället för att göra
direkta ingrepp i databasen. Dock är det inte en lösning som värnar om användarvänligheten, vilket
också medfört att väldigt få anställda har tillgång till att göra den här typen av ändringar. De
anställda som i dagsläget har tillgång till detta är endast ett fåtal som dessutom är tekniskt kunniga.
Prototypen är uppbyggd för att ha separata delar för dessa användningsfall, nämligen administration,
hantering av processer för processägare och visning av information för slutanvändare. Figur 24 visar
hur delarna relaterar till varandra samt till det data som omfattar informationen i systemet.

Figur 24 – Modell av den gamla prototypens struktur.

Processägare har möjligheten att skapa och ändra på processer och dess strukturer.
Administrationsdelen omfattar både möjligheten att ändra på processer samt all annan relevant
grundinformation som systemet nyttjar. Dessa delar av prototypen används främst för att införa ny
information, samt modifiera det som redan existerar i systemet. Processägare har även möjlighet att
avläsa hur processtrukturer ser ut, men huvudsakligen handlar det om att skapa nya processer eller
ändra på existerande.
Samtliga anställda som använder systemet har tillgång till den del av prototypen där all information
representeras. Detta omfattar information om befattningars relationer till processer, processernas
struktur i form av diagram, befattningars rutiner, hur rutinerna utförs samt hur ofta de bör utföras
och slutligen befattningarnas ansvar. Dessa delar har agerat som systemets huvuddelar.
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Det var menat att det skulle vara möjligt att navigera mellan de ovannämnda huvuddelarna då
prototypen sattes i drift. Men eftersom det var i prototypstadie innebar det att mycket som var till
stöd för huvuddelarna inte kunde utvecklas fullt ut. Dessa stöddelar, inklusive systemets navigering,
blev funktionellt bristande och var oftast obrukbara. Oregelbundna ingrepp har utförts vars mål varit
att förbättra huvuddelarna i systemet. Trots att ingreppen hjälpte funktionaliteten blev
huvuddelarna mer inskränkta eftersom ändringar gjordes utan hänsyn till systemets helhet. Detta
bidrog till prototypens redan bristfälliga uppbyggnad, vilket i sin tur är en orsak till att det är svårt att
utöka dess funktionalitet och att sammankoppla det till externa system.
Uppbyggnaden var av en typ där de olika sidorna i prototypen till stor grad hade sin presentation
blandad med sina funktioner. Detta är anledningen till många av de problem som uppkom i samband
med dess utveckling. Vidare är detta också den bidragande orsaken till varför uppdragsgivaren vill att
ett nytt system skall designas och byggas om från grunden. I samband med att detta utförs är det
viktigt att skapa det nödvändiga underlaget som skall stödja den tänkta funktionaliteten. En del i den
processen är att beakta slutanvändarnas synpunkter för att förbättra användarupplevelsen i
plattformen, utöver de strukturella behoven och funktioner definierade i kravspecifikationen.
Slutligen ingår även andra förändringar som gjorts utifrån våra egna analys och efter diskussion med
huvudansvarige för prototypsystemet.

5.2 Systemet som informationskälla
I kapitel 4.2.6 visades en trend av att användarna tycker det mest värdefulla i systemet är dess
möjlighet att fungera som en informationskälla, vilket visar att systemet möter deras krav på denna
punkt. Därför är det viktigt att identifiera hur detta presenteras i det existerande systemet och
försöka bära med funktionaliteten till den nya plattformen.
Presentationen för det existerande systemet är baserat på en befattning som utgångspunkt. Detta
innebär att anställda försöker hitta den befattning som innehåller informationen de söker. När en
befattning väljs så visas all information som relaterar till den i olika listor. Detta innefattar bl.a.
kopplingar till guider för rutiner och diagram för processer. Mycket av den information som anses
vara relevant från befattningens perspektiv visas i samband med befattningen. Studien visade att
detta ansågs vara värdefullt för slutanvändarna, då denna del ger dem mycket av informationen som
de söker i plattformen. Användare kan tillämpa systemet för att hämta den information de för
närvarande behöver och systemet kan dessutom användas för att tillföra studiematerial för
användarna. Eftersom denna specifika koppling är viktig för användare är det viktigt att inte ändra på
detta förhållande i det nya systemet. Minst samma mängd information som fanns i den existerande
prototypen ska gå att hitta i ett nytt system. Principen att visa all information som är relevant för en
befattning verkar dessutom vara ett fungerande koncept informationsmässigt.
Det finns slutanvändare som har kommenterat på vilken information som anses vara relevant för en
befattning. I frågan för kapitel 4.2.10 angående störningsmoment påpekades det att det är olämpligt
att visa exempelvis rutiner under befattningsbeskrivningar. Detta är något som bör tas upp med
uppdragsgivaren eller företaget för att garantera att det inte handlar om en form av funktionalitet
som den anställde missförstod. Rutiner är nämligen kopplade till processer i vilka rutinerna utförs
och de skulle möjligen istället kunna visas där. Det är absolut möjligt att flytta den här informationen
från befattningsbeskrivningar vid upprättelsen av ett nytt system. Men eftersom anställda i överlag
framstår som nöjda med hur information presenteras i gränssnittet och då resultatet av frågan i
kapitel 4.2.4 tydde på att rutiner är en av de mest använda delarna av gränssnittet måste en lösning
implementeras med försiktighet. En annan möjlighet är att visa information på båda platserna, med
olika perspektiv, något som också kan vara det respondenten menade.
All information i systemet anses dock vara relevant enligt användarna. I kapitel 4.2.4 visades det att
anställda använder alla delar relativt jämnt, med störst utnyttjande av processdiagram och rutiner.
Ingen del ansågs alltså vara oviktig, vilket kan relateras till att de alla möter användarnas behov av
specifika funktioner. Guider existerar för att anställda ska kunna lära sig hur rutiner och aktiviteter
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utförs. Befattningar används för att visa hur den anställdes befattning relaterar till resten av
verksamheten och för att sammanfatta all relevant information för den anställde. Roller och
aktiviteter beskriver saker som anställda under processers gång behöver utföra. Allt detta kan vid
något tillfälle vara av intresse för anställda, inklusive att hitta processdiagram och rutiner. Ännu ett
tecken på att allt i systemet används finns i ställningstaganden för kapitel 4.3.3 där det tyddes att
anställda inte ansåg att något i systemet var överflödigt. Även därför är det viktigt att behålla så
mycket som möjligt av systemets funktionalitet och dessutom ansätta en jämn mängd resurser till
upprättandet av de olika delarna i det nya systemet. Speciellt fokus bör sättas vid implementationen
av de främst uppskattade delarna av systemet. Enligt frågorna i kapitel 4.2.4 och 4.3.1 ansågs dessa
vara befattningar, processer och rutiner.

5.3 Systemets svårighetsgrad
Även om majoriteten av slutanvändarna enligt frågan i kapitel 4.2.7 inte anser att det var svårt att
sätta sig in i systemet kan det vara viktigt att notera vad i systemet som möjligen kunde upplevas
som svårt för de övriga respondenterna. Svårigheter verkar mest handla om hur mycket man i värsta
fall behöver leta för att hitta det man söker. Anställda uttryckte denna svårighet på olika sätt,
exempelvis i kapitel 4.2.8, där en anställd påpekade att det var svårt att hitta till kundplattformen.
Orsaken kan vara att allt presenteras med en befattning som utgångspunkt i systemet, vilket gör det
svårt att hitta information om t.ex. en specifik process eller rutin om man inte vet vilken befattning
de är relaterade till. Detta kan tänkas vara speciellt svårt som nyanställd då man inte nödvändigtvis
vet vilka befattningar som relaterar till specifika processer. När användare vill hitta en specifik
process måste de först ta reda på vilken befattning de ska titta i, vilket kan bli väldigt tidskrävande.
En tydlig konsekvens av detta är att slutanvändare förslagit införandet av en sökfunktion. Detta beror
inte nödvändigtvis på systemets svårighetsgrad, utan snarare hur lång tid det tar att hitta den
information som användaren söker. Eftersom detta gör systemet svårare att hantera, då
användandet blir omständligt och tidskrävande, kan det anses handla om svårighetsgrad. Detta är
något som har ett stort negativt inflytande på användarnas arbetsflöden. Eftersom användare
använda ett osmidigt sätt att hitta information blir det långsamt och jobbigt att använda systemet.
För att lösa detta kan man kunna införa sektioner där man utgår från andra entiteter i systemet, som
t.ex. processer, och därmed får informationen utifrån det perspektivet. Exempelvis skulle en lista av
processer kunna visas som innehåller allt som är relaterat till de specifika processerna. Detta är något
som anses användbart för befattningar och kan därför möjligen även fungera för processer. På så sätt
kan man enkelt minska problemet med att hitta det användaren söker eftersom de får mer kontroll
och kan leta på ett mer intuitivt sätt. Utöver detta bör möjligheterna att införa en sökfunktion
undersökas, speciellt eftersom det är en väldigt efterfrågad funktion. Dessutom har en anställd i svar
på frågan som hanterar funktioner som saknas (kapitel 4.3.2) föreslagit en form av filtrering som
enbart visar processer som är relevanta för befattningen. En sökfunktion bör designas och
implementeras i slutskedet av utvecklingen av den nya plattformen, när alla entiteter och deras
inbördes sammanhang kartlagts.

5.4 Systemets gränssnitt
Den design som används av prototypsystemets gränssnitt är väldigt enkel. Oftast är det som
representeras i gränssnittet listor av enkel text som grupperas efter logiska förhållanden. Det
framstår inte som att någon större åtanke lagts på designen av gränssnittet förutom att det har
designats efter verksamhetens övriga intranät. Enligt frågan i kapitel 4.4.1 är många anställda nöjda
med den här formen av design, men det fanns även en stor andel som var mindre nöjda. Det är bra
för användare om gränssnittet är enkelt, för det blir lätt att förstå och mindre distraherande.
Däremot kan detta samtidigt orsaka att användare har svårt att tyda gränssnittet eftersom
förståelsen till stor del handlar om att läsa igenom listorna av information. Användare har nämligen
enligt Yan och Guo (2010) lättare att förstå ett gränssnitt om det finns element närvarande som
antyder på den information en användare söker eller vad olika delar av sidor innebär. Systemets
gränssnitt använder knappt detta förutom i enstaka fall, där användare som tittar på processdiagram
kan se ikoner för guider. Det är något som dessutom kan svara på varför vissa anställda tyckte att

32

skillnaden mellan olika typer av processer är otydlig (kapitel 4.4.4). Det går helt enkelt inte att se vad
för typ en process har utan att gå in på närmare detalj. Befattningsbeskrivningars uppbyggnad kan
ses i Figur 25 och är representativ för övriga delar av prototypens gränssnitt.

Figur 25 – Prototypsystemets befattningsbeskrivningar.

En möjlig lösning på problemet är att införa tydligare representationer på vad olika delar av
gränssnittet innebär. Detta kan göras med bilder, ikoner eller till och med färger. Tecknen ger
användaren en antydan av vad den skall förvänta sig av olika delar av gränssnittet. Samtidigt är det
viktigt att vid upprättelsen av ett nytt system och dess gränssnitt inte göra gränssnittet komplicerat.
Användare av systemet verkar uppskatta enkelheten i gränssnittet. Dessutom bör återkoppling ske
till slutanvändare, eftersom det system de har använt är designat för att likna deras intranät. På så
sätt kan bästa möjliga erfarenhet för slutanvändare åstadkommas.
Många användare uttryckte sig positivt i frågeställningen om att utnyttja plattformen på mobila
enheter (kapitel 4.4.8). Detta var något som inte direkt relaterade till designen av det existerande
systemet, utan snarare dess funktionalitet. För att från grunden skapa möjligheter för detta, bör det
nya systemets gränssnitt designas med någorlunda stora, tydliga knappar och även ha små
skärmstorlekar i åtanke.
Användare har i samband med frågorna i kapitel 4.4.2 och 4.4.3 påpekat att de anser att
navigeringen i gränssnittet kan förbättras. De anser att det krävs för många steg för att ta sig mellan
de olika delarna av plattformen och dessutom tycker många anställda att navigeringen upplevs som
omständlig. Detta kan likt svårighetsgraden i systemet bl.a. relateras till att allt har befattningar som
utgångspunkt. För att ta sig till processer eller rutiners sidor måste användaren navigera sig dit
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genom befattningar. Dessutom representeras nästan all information i form av enkel text och
hyperlänkar. Detta kan bidra till att navigeringen mellan delarna känns omständlig eftersom det inte
är tydligt vad som betyder vad. Det finns alltså ingen enkel antydan till vad en länk leder till.
Användarna måste antingen kolla närmare på länken för att ta reda på det eller veta i förväg, något
som kräver tid och/eller erfarenhet.
Förslaget på lösningen för systemets svårighetsgrad var att införa sidor som hade t.ex. processer som
utgångspunkt. Detta kan kombineras med en startsida där man får välja vilken typ av information
man vill utgå ifrån. Startsidan kan sedan vara åtkomlig närsomhelst för användare, vilket möjliggör
snabbare övergångar till andra delar av plattformen. I de fall där hyperlänkar används kan en någon
form av antydan införas, som visar vart de leder någonstans. Dessa ändringar kan hjälpa användares
arbetsflöde vilken kan påverkas negativt av att det är svårt att ta sig dit man vill och veta vart olika
saker leder. Vidare kan navigeringen förbättras genom logiska kopplar i den relaterande
informationen som visas. Om t.ex. en process har ett antal rutiner skall man direkt kunna gå till dessa
utifrån processen utan att behöva navigera sig till rutindelen först. Detta gäller för samtliga
perspektiv, och kan avsevärt underlätta navigeringen och samtidigt ge slutanvändarna en klar
överblick på den information som för närvarande visas.

5.5 Sammanfattning av prototypen och dess koppling till det nya systemet
Systemet anses idag vara lämplig för dess syfte. Det finns möjligheter att åstadkomma det som
användarna behöver använda systemet för: att bli mer informerad angående hur verksamheten är
uppbyggd, hur de relaterar till verksamheten och att genom systemet lära sig mer om sina
arbetsuppgifter. Däremot förekommer det problem kring hur svårt det i vissa fall kan vara att hitta
informationen. För att ta reda på information om t.ex. processer måste användare leta sig igenom
befattningar för att hitta just den processen de är intresserade av. Detta resulterar i att det är svårt
att ta sig till sidorna för exempelvis processer i gränssnittet. På grund av detta har användarnas
arbetsflöde påverkats negativt i och med att det tar längre tid att hitta information de efterfrågar.
För att åtgärda detta kan separata sidor som liknar syftet med befattningssidan skapas för övriga
former av information. Enligt studien har de mest använda delarna av systemet varit rutiner,
processer och befattningar, så dessa delar bör omfattas av de nya sidorna som skapas. För att knyta
dem samman vore det lämpligt att implementera en startsida så att användare snabbt kan ta sig från
en del av hemsidan till en annan. Som ett komplement bör ett sökverktyg implementeras för att
garantera att anställda inte sätts i situationer där de måste ansätta stora mängder tid åt att leta.
Detta kan vidare utökas med möjligheter till att filtrera information efter visas kriterier, där
användarens tillåts gruppera informationen efter sina behov. Dessa ändringar skulle motverka
problemen med att hitta rätt information, som i sin tur skulle öka användarvänligheten samt
förbättra arbetsflödet.
Systemets gränssnitt är en enkel uppsättning av text utan annan antydan vad det som visas innebär.
Enkelheten hos gränssnittet uppskattas, men det kan vara svårt att förstå informationen utan att
behöva läsa igenom all text. Gränssnittet kan ändras till att innehålla saker som antyder vad
innebörden av saker i gränssnittet är. Exempelvis kan ikoner eller färger användas för att ge
användare en snabb idé av vad informationen som presenteras innebär. Detta skulle kunna förbättra
inlärningstiden i och med att användaren inte behöver läsa sig till den informationen de är ute efter,
vilket dessutom gör systemet effektivare att använda. Om gränssnittet dessutom skapas med stora
knappar för funktioner och med små skärmar i åtanke kan användarvänligheten förbättras samtidigt
som grunden läggs för eventuellt stöd till mobila enheter.
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6 Process Manager – Konceptimplementationen
Genom att utgå från den existerande prototypen, och utifrån resultaten av studien har
underlag framställts för en ny plattform för processutveckling. Vidare har en modell upprättats
som beskriver förhållandet för infrastrukturen och. Kapitlet behandlar val av plattform och
ramverk, vars syften skildras och motiveras, och en djupgående beskrivning av det nya
systemet presenteras. Tekniker och bibliotek som används diskuteras, och konkreta exempel på
förändringar betonas och motiveras utifrån underlaget som togs fram i studien.

6.1 Generell modell för ett processutvecklingssystem
Den bristfälliga uppbyggnaden hos prototypen ansågs vara ett stort problem och då en modell för ett
nytt system skulle framföras var det ett krav att åtgärda detta (bilaga 1). För detta ändamål behöver
grunden till systemet ha ett så litet beroende mellan de olika delarna som möjligt. Detta abstraherar
det eventuella gränssnittet från systemet, vilket leder till att gränssnittet eller infrastrukturen kan
bytas ut mot annat utan att det påverkar dess individuella funktionalitet. Oavsett val av plattform för
gränssnitt eller infrastruktur kan alltså respektive del utnyttjas och implementeras på annat håll.
Detta är i enlighet med designmönstret MVC, ”Model-View-Controller”, som enligt Bilting (2011 s.
176-177) är ett strukturellt utvecklingsmönster där ett system delas upp i tre delar: modell,
kontroller och vy. Ett systems information lagras och hanteras i modellen. Här definieras
informationsbasen, vilken information som systemet tillhandahåller och detta är det som ett
gränssnitt eventuellt vill kunna representera. Grundtanken bakom att separera informationen på det
här viset är att tillåta att det kan nyttjas från mer än ett gränssnitt samtidigt. Eftersom hur
informationen representeras eller vilka funktioner som eventuellt används av systemet inte
definieras på den här nivån kan detta implementeras på olika sätt och ändå möjliggöra flexibilitet vad
gäller användningen av informationsbasen.
När systemets totala funktionalitet skall definieras görs det i kontrollern. Här finns de funktioner som
kommunicerar med modellen, hämtar information eller ber om att få ändra på informationen som
finns i informationsbasen. Den här delen av systemet känner till att det finns en modell och hur den
är uppbyggd, samt hur den kan användas. Dessutom har den en koppling till en eventuell vy, där en
användare exempelvis kan klicka på knappar vars funktioner är definierade i systemets kontroller.
När något ändras i modellen skall sedan systemets vy ändras. Vyn representerar informationen på ett
lämpligt sätt som skall uppfylla ett visst syfte. Informationen måste hållas uppdaterad vilket innebär
att vyn måste bli informerad när något har ändrats i modellen. Detta kan ske genom att vyn lyssnar
på modellen, som meddelar en eventuell lyssnare när något ändrats i den. Alternativt så hämtar vyn
ny information genom systemets kontroller varje gång en användare utför något som orsakar att
modellen ändras.
Genom att definiera de olika delarna på det här sättet kan en eller flera godtyckliga vyer utnyttja
samma infrastruktur samtidigt (Bilting, 2011 s. 176-177). Figur 26 illustrerar ett exempel på
strukturens flöde implementerad i en webbapplikation.

Figur 26 – Flödesexempel av strukturen hos Model-View-Controller (MVC).
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Flödet kan t.ex. påbörjas med att en användare klickar på en tangentbordsknapp eller ett grafiskt
element i gränssnittet. Konsekvensen av handlingen som utförs av användaren definieras i systemets
kontroller. Om knappen exempelvis är en borttagningsknapp handlar det om att berätta för
modellen att en specifik entitet skall tas bort. När detta är klart meddelas kontrollern via modellen
att operationen är utförd. Därefter vidarebefordrar kontrollern denna information till vyn, dvs.
gränssnittet. Vyn kan nu bestämma vad som skall hända utifrån sin egen definition. Exempelvis så
kan all information hämtas på nytt och visas i vyn eller så uppdateras information i den för att
representera det som togs bort ur modellen.
För att möjliggöra BPM på den här strukturella basen identifierades vilka delar av processer och
processutveckling som vore lämpliga i respektive del av strukturen. Detta tydliggjorde även hur
lämplig basen var för detta användningsfall. Ett exempel på hur syftet kan appliceras på basen kan
ses i Figur 27.

Figur 27 – Processutvecklingssystem med Model-View-Controller som bas.

Modellen tillämpas för att tillhandahålla de olika formerna av information som omfattas i
processutvecklingssystem. Detta är bland annat processer, rutiner och roller. Den här nivån av
struktur utgör informationsbasen som resten av systemet agerar emot och baseras på. Dess funktion
följer definitionen av beståndsdelarna hos processer: entiteter i en verksamhet som påverkas av
andra och påverkar andra. Kontrollern tillämpas för att omfatta de former av verktyg som någon vid
processutveckling kan vilja tillämpa på en process. Detta kan vara design, förändring och utveckling
av processer. Vyn används för att visa informationen och tillhandahåller visuella verktyg för att kunna
hantera och skapa informationen som sedan förs in i systemet.

6.2 Realisering av modellen - Process Manager
Den resulterande modellen av systemet består av ett gränssnitt som är helt separat från
infrastrukturen. Gränssnittet kommunicerar med systemets infrastruktur via ett upprättat protokoll.
Definitionen av protokollet utgörs av den delen av infrastrukturen som agerar som kontroller medan
kommunikation mot datalagring sker i den delen av infrastrukturen som agerar modell, se Figur 28.

Figur 28 – Modellens övergripande beståndsdelar.

Strukturen ser till att infrastrukturen är helt separerad från gränssnittet. Detta åtgärdar en av de
stora bristerna i det ursprungliga systemet eftersom gränssnittet nu kan bytas ut utan att påverka
infrastrukturen, samt att infrastrukturen kan bytas ut utan att påverka gränssnittet.
Istället för att separera de olika användningsfallen i systemet som egna delar av gränssnittet
separeras strukturen i form av de olika typerna av informationsperspektiv en användare kan vilja ta
sig an. Gränssnittet är uppbyggt av olika sidor för de huvudsakliga delarna av systemet: befattningar,
processer, rutiner och guider. Respektive sida består av den information som finns att visa samt
möjlighet att lägga till eller ändra på information som är relaterad till den.
Infrastrukturen i det nya systemet omfattas av både kopplingen till en eventuell datalagring och
beskrivningar av det data som lagras. Detta skiljer sig från den existerande prototypens infrastruktur,
som enbart fungerade som en direkt koppling till datalagring. Detta är en förbättring som på lång sikt
kan utnyttjas för att sammankoppla systemet till ett externt system utan att behöva upprätta
specifika protokoll för kommunikation mellan systemen.
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6.3 Infrastruktur
Eftersom systemet långsiktigt bör samspela med det existerande systemet SmartAss som använder
plattformen Java Enterprise Edition (Java EE), är denna plattform en naturlig utgångspunkt för
infrastrukturen. Genom att upprätta en grund som har något gemensamt med grunden för SmartAss
skapas ytterligare utrymme för integration. Detta innebär även att beskrivningarna av informationen
som skapas för infrastrukturen kan samspela med SmartAss-systemet. Att utnyttja Java för detta skäl
reflekteras dessutom i kravspecifikationen (se bilaga 1).
Enligt Chunlin (1999) är utveckling av applikationer under Java EE främst uppbyggt av tre
beståndsdelar. På infrastrukturens sida finns det Servlets, vars innehåll i helhet bearbetas av servern
som webbapplikationen körs ifrån. Dessa innehåller också information om användarens session.
Dessutom består infrastrukturen av Enterprise JavaBeans (EJB), som främst används för att på ett
återanvändbart sätt beskriva organisationers logik och information (ibid). På gränssnittets sida finns
det JavaServer Pages (JSP) som sköter presentationen av webbapplikationen gentemot användaren.
Denna struktur kan ses i Figur 29.

Figur 29 – Exempel på strukturen hos Java Enterprise Edition.

För att följa modellen för det nya systemet bör de ovannämnda beståndsdelarna användas på rätt
sätt. Enligt Basham et al. (2012 s. 69-87) finns det en standardimplementation av MVC för
webbplattformar, som beskriver hur de olika beståndsdelarna skall användas. Det nämns att Servlets
bör användas för att hantera kopplingar till eventuella gränssnitt, medan JavaBeans bör användas
som beskrivning av organisationens data. JavaBeans bör i sin tur användas av Servlets för att
kommunicera data till gränssnitt, som exempelvis representeras av JavaServer Pages (JSP).
Detta reflekteras i systemet, där Servlets är uppbyggda som protokollshanterare. De tar emot
meddelanden av godtycklig typ som fungerar som förfrågningar från gränssnitt. Dessa förfrågningar
identifieras med hjälp av uppslagssiffror som i sin tur är kopplade till olika metoder och funktioner
som finns tillgängliga i systemet. Exempel på funktioner kan ses i Figur 30. Detta sker på ett sätt som
gör hur förfrågningen mottogs helt ointressant, och istället fokuserar enbart på vilken förfrågan som
mottas. Detta innebär att gränssnittet inte blir avgränsat till enbart en form av kommunikation med
infrastrukturen, utan godtyckliga tekniker kan tillämpas för att uppnå samma funktionalitet. Oavsett
metod förekommer en förfrågan och ett svar.

Figur 30 – Kontrollerns uppbyggnad i systemet.

Även detta bidrar till förbättring i systemet i jämförelse med den existerande prototypens struktur.
Kopplingen från infrastrukturen till eventuella gränssnitt har helt abstraherats vilket medför en
lösning för problemen i samband med sammanvävningen av gränssnitt och infrastruktur i det gamla
systemet. Infrastrukturens beståndsdelar har också upprättats på ett sätt som gör det enkelt att
utöka systemet. Beståndsdelarna kan beskrivas som moduler, som i sin tur kan användas av resten av
systemet. Sättet dom används på blir således helt modulärt och kan anpassas efter framtida krav
eller behov, samt externa system. Denna metodik har med hjälp av Java EE och dess upplägg
genomförts konsekvent för hela infrastrukturen. När eventuella kopplingar skall ske mot system som
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t.ex. SmartAss, behövs endast en enkel modul i form av en EJB som möjliggör sammankopplingen
mellan dem. Detta kan självklart utökas till att koppla samman flera system.

6.4 Hantering och lagring av information
För att lagra verksamheters information används en relationsdatabas. Bilaga 2 visar modellen för
databasen i den nya plattformen, där varje beståndsdel som representeras av systemet har sina egna
relationsobjekt. I denna typ av databasmodell består databasen av en mängd objekt som har
specifika relationer till varandra. Detta liknar tänket bakom EJB, där en av verksamhetens
beståndsdelar definieras som återanvändbara objekt (Chunlin, 1999). För att hantera datat som kan
hämtas från relationsdatabasen tillämpas definitioner av informationen i form av JavaBeans. Objekt
av den här typen är entiteter som i sin tur kan bestå av andra entiteter och medför ett sätt att
komma åt informationen som omfattar dess helhet. Till exempel kan en processentitet innehålla
information i form av andra processer för att representera subprocesser och information kring
relaterade befattningar och roller. Allt innehåll i entiteten bör vara åtkomligt utifrån för att kunna
läsas av. Detta är för att det skall vara lätt för en eventuell användare av objektet, till exempel ett
system, att utnyttja dess uppbyggnad och struktur.
Objektens helhet måste dessutom gå att omvandla till en sekvensström av data utan att någon
information om objektets ursprungsstadie förloras. Då informationen som objektet omfattar skall
skickas vidare, antingen till ett gränssnitt, ett annat system eller till en databas, måste det gå att
återskapa när det kommer fram. Mottagaren är inte alltid ett javabaserat system och måste kunna
tolka objektets ursprungsstadie och information. Enligt Riggs et al. (1996) har Java stöd för att
omvandla objekt på det här viset och det sker med en teknik som kallas ”Pickling” (ibid).
JavaBeans har ett krav på att de kan utnyttja den här tekniken och detta reflekteras i systemets
entitetsobjekt. Figur 31 visar hur dessa entiteter relaterar till resten av systemet agerande som
systemets modell, där det finns entiteter för alla beståndsdelar i processutvecklingssystemet.

Figur 31 – Modellens uppbyggnad i systemet.

Denna implementation skapar ett anpassningsbart och utbyggbart lager vid kommunikationen
mellan resten av infrastrukturen och databasen. Nya entiteter kan införas i systemet utan att behöva
ändra på implementationen av existerande entiteter. I det ursprungliga systemet skedde all
kommunikation till databasen direkt i och med att informationen hämtades och representerades i
samma lager. Detta resulterade i att implementationen kunde behöva justeras retroaktivt vid
utbyggnad.
Entiteterna skapas då information hämtas från databasen. Kommunikationen mot databasen sker
med hjälp av en teknik som kallas Database Connection Pooling. Detta är en teknik som skapar och
hanterar en mängd anslutningar mot en databas, som sedan under systemets drift återanvänds för
att upprätta kopplingar mot databasen (Matthews, 2003). Genom hanteringen av anslutningar blir
systemet mer effektivt i drift eftersom resursanvändningen blir kontrollerad beroende på
anslutningspoolens konfiguration. Dessutom blir svarstider kortare vid kommunikation med
databasen eftersom nya anslutningar inte ständigt behöver upprättas, vilket annars skulle medföra
längre tider för databasåtkomst.
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6.5 Gränssnittet i Process Manager
Till skillnad från det existerande systemet är gränssnittet i det nya uppbyggt utifrån olika
informationsperspektiv. Utifrån studien upptäckte vi att användare ansåg att alltid utgå ifrån
befattningar gjorde systemet krångligt att använda och var dessutom i vissa fall tidskrävande (kapitel
5.3). För att åtgärda detta föreslogs möjligheten att skapa mer än en utgångspunkt, nämligen en för
varje typ av huvudinformation. Detta utfördes vid implementationen av det nya systemet och
representeras som olika perspektiv. De är fokuserade på de anställda och vilken information som de
kan tänka sig söka då de navigerar i plattformen. Utifrån en portal kan man ta sig till sidorna som
finns för att hantera dessa perspektiv, och för omfånget av detta arbete handlar det om processer,
befattningar och rutiner. Portalen är dessutom åtkomlig från varje perspektiv vilket gör det enkelt att
ta sig från ett perspektiv till ett annat, något som togs upp i kapitel 5.4 som ett förslag för att lösa ett
problem med navigeringen. Dessutom förekommer det logiska kopplingar mellan de olika
perspektiven, eftersom ett specifikt sådant kan referera till en entitet som tillhör ett annat
perspektiv. Processer förekommer till exempel i befattningar och vid sådana logiska förbindelser
finns det alltid en länk till det relevanta perspektivet. Figur 32 visar hur detta fungerar i den nya
plattformen.

Figur 32 – Vyns uppbyggnad i systemet.

Varje perspektiv består av en indikator på vem det är som använder systemet, vilken organisations
information som visas och namnet på sidan eller förhållandet som sidan visas under. Exempelvis
ändras rubriken för sidan från ”Process” till namnet på processen vars underprocesser visas i en
processtruktur. Dessutom har varje perspektiv ett verktygsfält vid sidan om dess huvudinformation.
Verktygen som finns i fältet beror på perspektivet. Alla perspektiv har verktyg för att införa ny
information som att skapa nya processer eller befattningar. Dessutom finns det verktyg för att skapa
kringliggande information som befattningsgrupper eller processtyper. Inspirerat av ett förslag från
anställda som beskrivs i kapitel 5.3 implementerades en typ av filtreringsverktyg. Vid behov visas
detta verktyg, som kan användas för att filtrera vilken information som visas beroende på ett val av
till exempel befattningsgrupp eller processtyp. Ett exempel på hur filtreringen samt
befattningsperspektivet implementerats visas i Figur 33.
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Figur 33 – Befattningsperspektivet i den nya plattformen.

Perspektivens innehåll är baserade på utgångspunkter. Detta är inspirerat av
befattningsbeskrivningarna i den existerande prototypen, där informationen som presenteras är all
relevant information som hör till en specifik befattning. Upprättelsen av det nya systemet har hållit i
åtanke att både bevara strukturen av hur informationen representeras i den existerande prototypen,
samt vilken information som finns tillgänglig. Därför har alla perspektiven skapats utifrån
grundtanken att representera all relevant information för just den typen av entitet. Eftersom
användarna framstod väldigt nöjda med den information som gick att hämta från systemet var detta
speciellt viktigt. För att garantera att det nya systemet blir minst lika användbart har detta
implementerats i enlighet med vad som föreslogs i kapitel 5.2, för att utgå ifrån att minst visa samma
mängd information i gränssnittet.
För att upprätta gränssnittet användes en kombination av tre olika tekniker som tillsammans skapar
en genomgående grund av interaktivitet och design. Enligt Yan och Guo (2010) är HTML, ”HyperText
Markup Language”, lämpligt för att definiera en hemsidas grund genom att bestämma
beståndsdelarna för gränssnittet. Vidare används CSS, ”Cascading Style Sheet” för att definiera
strukturens utförande (ibid). Med hjälp av CSS kan regler sättas för olika delar av strukturen, vilket i
sin tur bestämmer hur beståndsdelarna presenteras för användare. Kombinationen av dessa tekniker
används för att bestämma exakt hur hemsidan skall se ut, och kan vid korrekt utförande ge en ganska
exakt presentation av den design som strävas efter. Utöver detta användes JavaScript för att göra
gränssnittet dynamiskt. Med de två förstnämnda teknikerna kan enbart statiska, dvs. sidor som inte
ändras vid användning skapas. JavaScript tillåter i sin tur att sidorna ändras vid t.ex. interaktion.
Dessa tre tekniker har använts med denna struktur i åtanke vid upprättelsen av perspektivsidorna,
samt övriga delar av gränssnittet.
Då en användare använder något perspektiv måste informationen för perspektivet hämtas. Detta
sker dynamiskt genom att skicka relevanta parametrar till infrastrukturen. Parametrarna definierar
vad som sker, vilket t.ex. kan innebära att ny information behöver hämtas. Vid navigering av
exempelvis en processtruktur skickas informationen om vilken process som användaren klickar på
som parametrar till infrastrukturen. Perspektivet ändras då till att visas utifrån den valda processen
och svaret blir innehållet i det nya perspektivet, vilket sedan används för att ändra på informationen
som visas på hemsidan. Detta är något som händer ofta vid användningen av gränssnittet och endast
på begäran från användaren. Informationen måste uppdateras när detta uppstår för att garantera att
den informationen som visas i gränssnittet är aktuell och relevant.
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För att uppnå detta används en teknik som kallas Asynchronous JavaScript and XML (AJAX). Det är en
teknik som tillåter kommunikation med systemets infrastruktur utan att behöva ladda om hela sidan.
Istället hämtas informationen och ändrar enbart den delen av gränssnittet där informationen visas.
Detta leder till att gränssnittets innehåll kan uppdateras på ett kontrollerat sätt så att enbart de
relevanta delarna behöver laddas om. Resultatet blir enklare övergångar och bättre prestanda, då
färre delar av gränssnittet behöver laddas om på nytt. Traditionellt hade hela hemsidan behövts
laddats om vilket innebär att mer data behöver hämtas utöver den information som hämtas från
infrastrukturen (Smith, 2006).

6.6 Versionshantering
Då processägare gör större ändringar i processer är det av intresse att kunna följa upp dessa. Detta
ger en inblick i hur verksamheten utvecklats, men ger även möjligheter till att analysera hur
processens KPI har ändrats. För att sköta detta på ett kontrollerat sätt har plattformen en funktion
för versionshantering. Detta är en viktig förutsättning vid arbete med ständiga förbättringar,
eftersom det finns behov av att göra återkopplingar till ändringar för att undersöka om de önskade
målen nåddes.
Endast en version av en process är aktiv, men vid behov finns det möjlighet att titta på äldre
versioner. Versionshanteringen i plattformen automatiserar övergången från den ursprungliga
processen till den nya versionen. Övergången innebär att all information i processen, och även
relaterande information klonas upp för processen med det nya versionsnumret. Detta innebär att
även alla associerade entiteter till processen klonas rekursivt för att säkerställa att den äldre
versionen behålls intakt i databasen. Figur 34 visar ett exempel på detta, där processen, dess roller
samt rollernas aktiviteter klonas till en ny version. Eventuella befattningar som är kopplade till roller
som klonas blir även kopplade till den nya processens roller. Eftersom enbart den senaste versionen
är aktuell syns inte kopplingen till den ursprungliga processen för befattningen.

Figur 34 – Versionshantering och processers beståndsdelar.

För att tillåta återkoppling måste dessutom en logisk förbindelse upprättas mellan den nya versionen
och dess ursprungprocess. Därför markeras det att den nya processen är en version av den
ursprungliga processen. I vissa fall behöver en process få ytterligare en ny version och då väljer
användaren vilken version som skall användas som utgångspunkt. Den valda versionen klonas på det
sätt som nämns ovan och för den nya processen upprättas en logisk förbindelse mot den valda
versionens ursprungsprocess. Figur 35 illustrerar detta, genom att visa hur ursprungsprocessen
relaterar till de två nyare versionerna av processen.

Figur 35 – Relationen mellan versioner av processer.

Figur 35 visar även ett exempel på versionsnummer för processer. Alla processer börjar med
versionsnummer 1.0. När systemet sedan skall bestämma vilken version av en process som skall visas
så utgår den versionen med högst versionsnummer.
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I gränssnittet finns det stöd för processutvecklare att skapa en ny version av en process. När detta
sker utförs versionshanteringen automatiskt i infrastrukturen. Figur 36 visar ett exempel på hur
gränssnittet hanterar en process med olika versioner. Det finns även möjligheter att jämföra
versioner och detta är också något som märks då en ny version skapas.

Figur 36 – Exempel på versionshantering i det nya processperspektivet.

6.7 Arbetsflöden och användarvänlighet
Genom att från grunden upprätta systemet med förbättring av arbetsflöde och användarvänlighet
skall systemet få en användarorienterad bas. Detta medför en mängd ändringar och tillägg i det nya
systemet i jämförelse med den existerande prototypen. Dessa är baserade på resultatet av studien,
olika former av krav eller utifrån information från diverse källor.
Perspektiven i det nya systemet har ämnat att åtgärda många problem med användarvänligheten i
den existerande prototypen. Då resultatet av studien analyserades i kapitel 4 fanns det många
anställda som ansåg att det var kunde vara svårt att hitta information man sökte, vilket vi i kapitel 5.3
bland annat relaterade till att enbart befattningsperspektivet tidigare fanns som utgångspunkt. De
nya perspektiven medför att användarna kan utgå ifrån olika former av data för att hitta den
information som eftersöks. Detta bör leda till att det blir lättare för anställda att navigera i systemet,
vilket i sin tur värnar om användarvänligheten. Utöver detta påverkar det arbetsflödet på ett sätt
som kan utöka möjligheterna för att se hur verksamhetens beståndsdelar hänger ihop. Eftersom det
nya systemet har kopplingar mellan de olika perspektiven kan användare välja själva vilket
information från de andra perspektiven som de vill ta del av. Dessutom är perspektiven lättåtkomliga
och anställda behöver inte leta igenom befattningar bara för att ta sig till information om processer.
Vid designen av dessa perspektiv lades fokus på att ge användarna en tydlig och konsistent
upplevelse. Färgscheman används för att hjälpa användare tyda vilken del av systemet som används,
där varje perspektiv i gränssnittet har en tillhörande färg. Referenser till entiteter som hör till
perspektiv markeras med en viss färg där det finns möjlighet. Dessutom markeras processer med
färger beroende på vilken processtyp de har. Färgen som hör till varje typ kan processägare ändra.
Utöver detta följer även knappar och ikoner en konsistent design. Ikoner används i alla delar av
systemet för att representera specifika funktioner och information. Alla dessa ändringar är i enlighet
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med förslag på förbättringar i systemet pga. problem i det existerande systemet (kapitel 5.4). På så
sätt är det enklare för användaren att lära sig vad han eller hon skall förvänta sig av olika delar av
gränssnittet. Ändringarna medför en förbättrad användarvänlighet enligt Yan och Guo (2010),
eftersom användare letar efter utseenden i webbplatser som de kopplar till vad de vill åstadkomma,
istället för att följa linjära användningsflöden. Figur 37 visar utförandet av processtypernas
färgkodning, samt den konsistenta designen vad gäller ikoner och färgval.

Figur 37 – Nya systemets processperspektiv.

I tidigare kapitel nämndes AJAX som en metod för att hantera hur informationen laddas om på sidan,
vilket även var för att värna om användarvänlighet. I samband med detta har åtgärder utförts för att
tydliggöra olika händelser vid interaktivitet. Respons i gränssnitt när en användare utför en aktion
eller när något ändras är viktigt för att undvika att användaren blir förvirrad. När en övergång i
struktur sker hämtas ny information från infrastrukturen. Den existerande informationen på sidan
töms medan den nya hämtas. För användaren kan det vara otydligt varför detta händer, eftersom de
upplever det som att informationen plötsligt försvinner. Om informationen däremot inte töms ur
gränssnittet medan den nya hämtas kan användaren uppfatta det som att navigeringen inte
fungerade. För att åtgärda dessa möjliga problem animeras ändringarna. När information skall
hämtas försvinner den existerande informationen med en mjuk animering. Dessutom visas en
indikator på att den delen av gränssnittet som visar att något håller på att laddas in. När
informationen är sammanställd animeras den in på ett mjukt sätt. Detta har införts med hjälp av
biblioteket jQuery som tillför en uppsättning av animationer med justerbara hastigheter (Chaffer och
Swedberg, 2007 s. 6). Utöver detta hjälper biblioteket att se till att webbplatser upplevs likadant
oavsett webbläsare (ibid).

43

7 Vidareutveckling av Process Manager
Kapitlet beskriver hur man kan vidareutveckla Process Manager och utifrån det nya systemet
fortsätta arbeta med processutveckling i en modern plattform med stora
utvecklingsmöjligheter.

7.1 Processdiagram
Det existerande systemet använder bl.a. Visio, ett program för framställning av bland annat diagram,
för att illustrera processtrukturer för de anställda. För många processer skapas processdiagram i
programmet som sedan finns tillgänglig i plattformen. När användare sedan väljer att titta på ett
processdiagram är det dessa som visas. Möjligheten att skapa diagram i det existerande systemet,
dock i tidigt prototypstadie, hade inte funnits länge vid påbörjandet av detta examensarbete. Detta
infördes eftersom det fanns ett intresse av att dynamiskt kunna hantera processdiagrammen direkt i
gränssnittet, istället för att använda Visio.
Grundläggande stöd för funktionen har implementerats i det nya systemet, men hamnade utanför
avgränsningen för arbetet. När plattformen utvecklas vidare kan detta ersätta den existerande
hänvisningen till ett Visiodiagram. Om ett dynamiskt diagram redan finns laddas strukturen in från
systemets databas och användaren kan justera uppbyggnaden. Annars visas ett tomt ark där
processägaren kan bygga upp diagrammet för processen.
Administrationsdelen samt den tidiga prototypen av diagramdelen användes tidigare för att införa
roller och aktiviteter i systemet. Eftersom diagramdelen av systemet inte hamnade inom
avgränsningen för arbetet så finns det ännu inte möjlighet att hantera dessa två entiteter i det nya
systemet. Detta gör denna framtida möjlighet viktig eftersom den hanterar två av systemets
beståndsdelar, där roller är speciellt viktiga eftersom de används för befattningsperspektivet.

7.2 Sökning inom systemet
Enligt studien finns det ett stort behov av en sökfunktion i det existerande systemet. Detta var något
som uppdragsgivaren även poängterade vid diskussion. Trots detta ansågs det inte rimligt att
inkludera det i avgränsningen för arbetet. Detta är en funktion som bör implementeras när alla
entiteter och deras relationer är färdigställda, och även implementerade. Detta arbete är i princip
färdig i det nya systemet, men tidsåtgången för att designa och implementera denna funktion skulle
ta allt för stor tid i anspråk, och hamnade därmed utanför avgränsningen av uppsatsen. Det är den en
väldigt högt prioriterad funktion vid framtida vidareutveckling av det nya systemet.
Behovet tyddes vara relevant för att snabbt och enkelt nå den information som de anställda söker.
För att implementera detta på ett lämpligt sätt i det nya systemet finns det två tillvägagångssätt som
kan undersökas. Vid perspektiven för de olika typerna av information kan ett fält införas. Då
användaren skriver i fältet börjar innehållet som presenteras på sidan, t.ex. processer som visas,
filtreras efter det som skrivs i fältet. De processer som på något vis innehåller texten som skrivits i
fältet blir kvar medan resten göms. Möjligheten att söka på specifik text i specifika fält kan dessutom
implementeras utöver detta. På så sätt kan användare välja t.ex. att filtrera utifrån en specifik
underprocess, processägare eller andra kriterier.
Alternativt kan en sökmotor införas på startsidan av gränssnittet. Innan användare väljer vilket
perspektiv de vill utgå ifrån kan de välja att öppna en söksida. Det som fylls i där söker då alla former
av information från perspektiven samtidigt och presenterar dem på ett tydligt sätt så användaren
förstår vilken typ av data som har hittats. Med färg kan resultat som t.ex. är rutiner urskiljas från de
som är befattningar, eller så kan de grupperas beroende på typ med en rubrik. Om användaren
klickar på ett resultat visas detaljer och en knapp som går till just det resultatets perspektiv och visar
det där. Dessa tillvägagångssätt är inte uteslutande utan kan båda implementeras tillsammans. Detta
skulle möjligen ge både bäst funktionalitet och den bästa användarupplevelse vad det gäller sökning
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och filtrering. I det nya systemet finns för tillfället endast stöd för att gruppera informationen efter
vissa kriterier, och är således en enkel grund till sökfunktionen.

7.3 Integration med guider – SmartAss
Grundtanken för systemet var att det skulle finnas fyra olika perspektiv i gränssnittet. I detta arbete
implementerades enbart processer, rutiner och befattningar. Det fjärde perspektivet, guider,
implementerades inte eftersom det inte omfattades i avgränsningen. Vid vidareutveckling kan ett
fullständigt perspektiv, likt perspektiven för processer, rutiner och befattningar också skapas för
guider. Omfånget för det ovannämnda perspektivet vore detsamma som de övriga, att visa
information med guider som utgångsläge.
Man skall även kunna skapa och redigera guider från guideperspektivet. Detta sammankopplas med
logiska kopplingar från de övriga perspektiven, där t.ex. en rutin kan ha en tillhörande guide.
Antingen hanteras skapning och visning av guider som länkar till det externa systemet SmartAss, eller
så skapas en koppling till systemet i infrastrukturen. Om detta görs i infrastrukturen kan
informationen istället hämtas direkt från systemets datalagring och eventuellt kan också ny
information tillföras. Då öppnas möjligheterna för att skapa guider direkt från plattformen för
processutveckling. Med detta tillvägagångssätt kan guiderna i systemet bli oberoende och vara tätt
integrerade med plattformen i allmänhet.

7.4 Användningslogg
Genom att koppla allt som utförs i systemet till någon form av loggningssystem kan ändringar och
eventuell all användning av systemet i helhet spåras och loggas. I det prototypsystemet har detta
implementerats för processändringar, där ändringar av processer, roller och aktiviteter spåras.
Dessutom spåras användningen av guider för att se om användaren utnyttjar plattformen för att
utbilda sig själv. Detta innebär också att man får en översikt på de områden där anställda är i störst
behov av utbildning.
Med funktionen kan man också undersöka användningsfrekvensen av beståndsdelarna i
verksamheten. Detta sker genom återkoppling, där processägare kan undersöka hur mycket och hur
väl en process utnyttjas av slutanvändare. Genom loggningen skapas ett underlag som kan ligga till
grund för att sedan göra beslut eller ändringar i systemet eller verksamhetens processer. Detta kan
t.ex. innebära att en rutin eller instruktionsvideo upplevs som krånglig eller svår att förstå.
Loggarna kan då visa att användare tittade på instruktionsvideon som hör till rutinen väldigt många
gånger. Med hjälp av loggarna kan administratörer få veta detta och titta närmare på rutinen för att
förbättra den. Dessutom kan instruktionsvideon uppdateras för att förbättra dess effektivitet. För att
följa upp denna process kan slutanvändare kontaktas för att få deras synpunkter på de införda
förändringarna. I den nya plattformen finns det stöd för dessa funktioner infrastrukturen. Detta
innebär att de kan implementeras om behov uppstår.

7.5 Användarsystem
Det nya systemet har upprättats med möjligheter för ett framtida användarsystem i åtanke.
Användare och användargrupper finns i den underliggande relationsdatabasen och varje användare
har kopplingar till aktiviteter och befattningar. Detta nyttjas ännu inte i den nya plattformen men kan
implementeras.
Genom att begära en personlig inloggning vid användningen av systemet kan de olika perspektiven
anpassas efter vem som är inloggad. Exempelvis kan användaren få genvägar till informationen för
sin egen befattning och de processer denne har aktiviteter i. Användaren kan bli meddelad om
ändringar i en process som han eller hon medverkar i, samt en sammanställning av ändringarna.
Varje användare kan ha en personlig vy där en studieplan visas som skapas utifrån att sammanställa
den anställdes rutiner och guider. I vyn kan även personliga inställningar införas, exempelvis
justerade animationshastigheter och andra konfigurationsval.
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Eventuellt kan möjligheterna till att koppla användarsystemet mot ett existerande externt
användarsystem undersökas. Exempelvis kan behörigheter appliceras på användargrupperna från en
verksamhets Active Directory (AD), vilket är en katalogtjänst för användare och användargrupper.
Möjligen kan även informationen som lagras där användas vid inloggningen. Det innebär att
verksamheten inte behöver införa användare och användargrupper, och kan istället hänvisa till deras
existerande användarsystem för att uppnå den önskade funktionaliteten.

7.6 Lokalisering
Möjligheterna finns att skapa ett system för att hantera ändringen av språket på standardtermer i
gränssnittet. Eftersom innehållet i databasen styrs av organisationen som använder systemet blir
språket på informationen som hämtas därifrån det språk som organisationen har som modersmål.
Exempelvis visas informationen i svenska för en svensk organisation, men gränssnittets
standardtermer som befattning och rutin uttrycks på engelska. Detta innebär att befattningar i
gränssnittet kallas ”Positions” medan informationen för befattningarna är helt på svenska.
Därför kan det vara lönsamt att språket på gränssnittet kan ändras. Detta kan antingen
implementeras i samband med ett användarsystem eller den valda organisationen. Eftersom det
alltid är en specifik organisation vars data visas i gränssnittet kan det vara lämpligast att definiera
detta på en organisationsnivå.
Detta är inte bara användbart i de fall då organisationen är bekvämare med ett specifikt språk till
skrift. Vissa verksamheter har ett språk för dess kultur, vilket ändrar på lämpligheten hos vissa termer
för att beskriva saker. Därför kan anställda i en verksamhet bestämma själva vad olika saker skall
kallas i gränssnittet. Detta kan införas på sett sätt som gör det väldigt enkelt att definiera nya termer.
På så sätt behöver den administratören som bestämmer termerna inte nödvändigtvis ha tekniska
kunskaper. Figur 38 visar ett exempel på detta där det förenklats till att lagras i ett Excelark. När
användaren väljer en organisation hämtas de definitioner som hör till den. Dessa laddas därefter in
på alla platser där termerna annars används i standardversionen av gränssnittet.

Figur 38 – Definitioner av termer i form av ett Excelark.

7.7 Fullständigt stöd för mobila enheter
Enligt studien finns det visst intresse av att ha tillgång till systemet från andra enheter än stationära
datorer. I princip alla delar av gränssnittet är redan brukbara på mobila enheter, vilket visar att det
redan finns ett väldigt bra stöd för detta i plattformen, men inom avgränsningen fanns det inte
tillfälle för att helt garantera detta.
För att åstadkomma detta finns det främst två tillvägagångsätt. Ett alternativ är att omstrukturera
gränssnittet till att ha en version som är riktad mot mobila enheter. Det innebär att en mobil version
av webbplatsen skapas som kan fungera som en webbläsarbaserad mobilapplikation. På så sätt kan
erfarenheten skräddarsys för att uppnå användarvänlighet för anställda som använder mobila
enheter. Alternativt så vidareutvecklas det befintliga gränssnittet och anpassas till att vara fullt
brukbart även på mobila enheter. Detta innebär att exempelvis animationer ändras för att ha mobila
enheters prestanda i åtanke. Det sistnämnda alternativet är att föredra ur ett resursperspektiv,
eftersom man endast behöver utveckla och underhålla en version av gränssnittet.
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8 Slutsatser
I detta kapitel konkluderas uppsatsens resultat och kopplingen mellan studien, analysen av
prototypsystemet utifrån studiens utfall och den nya plattformen sammanfattas. Frågeställningarna
som definierats binds till dessa och besvaras utifrån de resultat som framkommit.


På vilka sätt relaterar slutanvändarna sina egna arbetsuppgifter till plattformen för
processutveckling?

Slutanvändare ser det existerade prototypsystemet som ett viktigt redskap i sitt arbete. Den utgör en
informationsportal där de kan hitta information kring sina arbetsuppgifter, ansvar och hur deras egna
arbetsrutiner påverkar processer i organisationen. Genom att vara delaktiga i processutvecklingen
kan de utifrån sina arbetsuppgifter hjälpa till med att effektivisera och vidareutveckla processer, och
därefter nyttja den information som de varit med och skapat. Detta leder till en synergi som alla
anställda kan ta del av, vilket hjälper organisationen utvecklas på ett fördelaktigt sätt för att möta
interna och externa behov. Processutvecklingen har hjälpt Lindab att anpassa sig och likrikta sin
verksamhet över stora områden, och utifrån plattformen kan slutanvändarna själva vara med och
påverka sina arbetsrutiner.


Hur kan den nya plattformen anpassas för att möta slutanvändarnas behov av funktioner
relaterade till processutveckling?

Plattformen, som också är en informationsportal, har anpassats för att möta de behov som framkom
i studien. Informationen som finns tillgänglig är både relevant och viktig, men det kritiska problemet
ligger i att den är svår att nå. För att möta slutanvändarnas behov av funktioner som relaterar till
detta är det viktigt att ett väl utbyggt sökverktyg implementeras. Detta skall vidare stödja avancerade
sökningar där användare får ange olika kriterier som sökningarna skall utgå ifrån. Vidare kan detta
kompletteras med filtreringsverktyg och på så sätt fylla alla tänkbara behov som kan finnas för att
göra informationen tillgänglig för slutanvändare. Informationen bör också presenteras på ett
tydligare sätt, och som är anpassad utifrån användarens egen befattning.


På vilket sätt kan arbetsflödet i systemet förbättras för att effektivisera plattformens
utnyttjande?

För att öka plattformens nyttjandegrad och effektivitet är det viktigt att anpassa gränssnittet och
navigeringen som svarar mot användarnas behov. I studien framkom det att information i
plattformen är relevant, men att tillgängligheten till den saknas. Utöver föreslagna sökfunktioner har
gränssnittet utformats på ett sätt som medför ett responsivt och intuitivt system. Informationen har i
den nya plattformen organiserats på ett mer logiskt sätt, där relaterande information visas
tillsammans med det datat som användaren för närvarande tittar på. Genom logiska kopplingar och
summering av relaterad information har arbetsflödet effektiviserats avsevärt, som i sin tur leder till
kortare ledtider vad gäller åtkomsten av resurser i plattformen. Problemen med navigeringen har
därmed motverkats, och ett mycket tydligare och snabbare gränssnitt har byggts från grunden.
Slutligen har visuella indikatorer och stöd för användarrespons byggts in i plattformen som i sin tur
ytterligare ökar nivån på användarvänligheten och förbättrar arbetsflödet.


Hur kan modellen definieras för att abstrahera gränssnittet från infrastrukturen och
samtidigt fylla kraven av att vara plattformsoberoende?

Genom att tillämpa det vedertagna designmönstret MVC, Model-View-Controller, har vi på ett
effektivt och smidigt sätt abstraherat infrastrukturen från gränssnittet. Detta medför att gränssnitt
kan skapas på olika plattformar som inte kräver några ändringar i infrastrukturen. Samtidigt finns
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gränssnittet definierat, och utifrån framtida behov kan man ändra på de kanaler som styr
informationen till slutanvändare utan att behöva göra ingrepp i gränssnittet. Vidare medför MVC att
vi, utifrån modellen, definierat ett flexibelt system som kan implementeras i flera olika
utvecklingsmiljöer. Detta innebär ett plattformsoberoende om behovet skulle finnas i att byta den
tänkta infrastrukturen mot en skapad i en annan utvecklingsmiljö.


Vilka ramverk, bibliotek och tekniker kan användas för att lösa de konkreta detaljerna kring
implementationen av konceptmodellen?

De tekniska aspekterna har vi främst löst genom att främst använda oss av opensource-bibliotek.
Dels undviker vi licenskostnader genom detta, men samtidigt skapar vi också förutsättningar för låta
andra utvecklare få ta del av det arbete vi utfört och kunna förstå och relatera till de bibliotek som vi
använt. För att skapa webbplattformen används HTML och CSS, som tillsammans med JavaScript
samt AJAX utgör klientbiten av plattformen. För infrastrukturen används Java EE som genom sitt
direkta stöd för webbapplikationer i plattformen uppfyllt de krav vi haft för arbetet.


Hur kan man i den nya plattformen skapa utrymme för vidareutveckling och närmare
integration mot externa system, som t.ex. SmartAss?

För att skapa utrymme för framtida utveckling och integration mot andra system är det viktigt att
infrastrukturen i grunden designas med detta i åtanke. Detta har vi löst genom att skapa
förutsättningarna för moduler i infrastrukturen. Vid behov kan man relativt enkelt integrera ett annat
system, som t.ex. SmartAss, endast genom att skapa en modul som länkar de två plattformarna
tillsammans. I vissa fall behövs inte detta, men av kompabilitetsskäl är det att rekommendera. Vidare
har entiteterna i infrastrukturen specificerats på ett sådant sätt att de är frikopplade gentemot
varandra. Det innebär att man i framtiden kan skapa nya entiteter utan att påverka redan
existerande. I längden medför detta ett väldigt tydligt utrymme för vidareutveckling om nya behov
skulle uppstå.
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9 Diskussion
Kapitlet diskuterar den nya plattformen som tagits fram, och även dess framtid. Även reflektioner
kring studien, arbetet och möjligheter till en framtida uppföljning behandlas, som tillsammans med
våra egna synpunkter ämnas ge en inblick till det fortsatta arbetet.
För att kunna bedriva ett effektivt processutvecklingsarbete krävs inte bara engagemang från
den berörda organisationen och ledningens stöd. En förutsättning för att arbeta med
processutveckling är att de rätta verktygen finns tillgängliga. Dessa verktyg är inte statiska,
utan i takt med den tekniska utvecklingen måste även de anpassas för att fylla behov i
organisationer som tillämpar BPM i sina verksamheter. Uppsatsens mål var att utifrån
frågeställningarna skapa det nödvändiga underlaget som behövdes för att utveckla dessa
verktyg. Detta har resulterat i en modell och en ny plattform för processutveckling där många
av de upplevda problemen har åtgärdats utifrån lösningsförslagen. Vidare har infrastrukturen
anpassats på ett sådant sätt som svarar mot den i förhand definierade kravspecifikationen,
som också möter de krav som plattformen kommer att utsättas för i framtiden.
Frågeställningarna som definierats har styrt arbetet och utifrån dem har vi utvecklat en tidig
plattform som inte är framtagen enbart utifrån tekniska aspekter, utan huvudsakligen genom
slutanvändarnas egna synpunkter och behov. Studien som gjorts hos Lindab har gett oss ett
unikt underlag som utnyttjats för att ta fram ett versatilt verktyg som har stöd för att möta
de behov som framförts, både i nuläget och i framtiden.
Studien som utfördes var på en förhållandevis liten skala, sett till hela organisationens
storlek. Trots detta gav den ändå en bra inblick i hur användarna utnyttjar plattformen, och
deras egna reflektioner kring den. Ett mindre problem som vi upptäckte i slutskedet av
uppsatsskrivandet bestod i att en av frågorna hade en lucka bland svarsalternativen. Fråga 3
handlade om användarnas erfarenhet av plattformen, och det visade sig att alternativet
mellan 7 månader och ett år saknades. Denna avsaknad kunde eventuell täckas upp av
svarsalternativet övrigt, där respondenterna själva kunde skriva in ett tidsintervall. Dock
visade sig att alla som svarat hade minst ett års erfarenhet av plattformen. Det innebär att
missen egentligen inte påverkade utfallet i frågan. I framtiden skulle det också vara oerhört
intressant att följa upp studien, efter det att den nya plattformen tagits i drift. I det skedet
bör man göra en liknande studie och jämföra resultaten för att påvisa eventuella
förbättringar som gjorts gentemot slutanvändarna.
Den plattform vi tagit fram har lagt grunden till ett modernt verktyg för processutveckling,
som med vidare utveckling kan fylla alla de behov som framkom i studien. Genom nära
kontakt med huvudansvariga för prototypen, samt fortsatt kontakt med Lindab är målet att i
framtiden vidareutveckla plattformen för att kunna sätta den i skarp drift. Om Lindab i
framtiden bestämmer sig för att tillämpa plattformen inom sina verksamheter har de då
redan ett standardiserat system som förädlats utifrån en existerande prototyp. Med den nya
plattformen som vi kommer att vidareutveckla hoppas vi underlätta processutvecklingsarbetet hos Lindab, och i framtiden även hos andra organisationer. Med de rätta verktygen är
processutveckling en stor möjlighet för stora organisationer att kartlägga, vidareutveckla och
likrikta sin verksamhet, och avslutningsvis väljer vi att citera en synpunkt som en respondent i
studien hade angående processutvecklingsarbetet hos Lindab.
”Effekten av vårt arbetssätt kommer aldrig bli bättre än det totala engagemanget
från våra processägare i form av kontinuerlig utveckling med uppföljning”
(respondent 13).

49

Referenser
Tryckt litteratur
Basham, B., Sierra, K. & Bates, B. 2012, Head First Servlets and JSP: Passing the Sun Certified
Web Component Developer Exam, 2nd edn, O'Reilly Media.
Bilting, U. 2011, Designmönster för programmerare, 2nd edn, Studentlitteratur AB.
Brocke, J.v. & Rosemann, M. 2010, Handbook on business process management 1, Springer, New
York.
Bryman, A. & Nilsson, B. 2002, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi.
Burlton, R. 2001, Business Process Management: Profiting From Process, Pearson Education.
Chaffer, J. & Swedberg, K. 2007, Learning jQuery: better interaction design and web development
with simple JavaScript techniques, Packt Publishing, Limited.
Davenport, T.H. 1993, Process innovation: reengineering work through information technology,
Harvard Business School Publishing India Pvt. Limited.
Hammer, M. & Champy, J. 1993, Reengineering the Corporation: Manifesto for Business
Revolution, A, HarperCollins.
Jacobsen, D.I., Thorsvik, J. & Sandin, G. 2002, Hur moderna organisationer fungerar,
Studentlitteratur.
Lind, M. 2001, Från system till process: kriterier för processbestämning ved verksamhetsanalys,
Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet.
Ould, M.A. 1995, Business processes: modelling and analysis for re-engineering and improvement,
Wiley.
Patel, R. & Davidson, B. 2011, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och
rapportera en undersökning, Studentlitteratur.
Sharp, A. & McDermott, P. 2009, Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and
Applications Development, Artech House, Incorporated.
Trost, J. & Hultåker, O. 2007, Enkätboken, Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar
Chunlin, L. 1999, "A Java-based method for developing Web application system", Communications,
1999. APCC/OECC '99. Fifth Asia-Pacific Conference on ... and Fourth Optoelectronics and
Communications Conference, pp. 1079.
Ko, R.K.L. 2009, "A computer scientist's introductory guide to business process management
(BPM)", Crossroads, vol. 15, no. 4, pp. 4:11-4:18.
Riggs, R., Waldo, J., Wollrath, A. & Bharat, K. 1996, "Pickling State in the Java System",
Computing Systems, vol. 9, no. 4, pp. 291-312.
Smith, K. 2006, "Simplifying Ajax-style Web development", Computer, vol. 39, no. 5, pp. 98-101.
Yan, P. & Guo, J. 2010, "The research of Web usability design", Computer and Automation
Engineering (ICCAE), 2010 The 2nd International Conference on, pp. 480.

50

Elektroniska källor
Processhandbok 2009, ”Processhandbok”, [Lunds Universitet], [Online]. Tillgänglig:
http://www5.lu.se/upload/Processkontoret/Handbok/Processhandbok_LU_v1.0.doc.pdf
[2013-04-29].
Matthews, M. 2003, 2003-05-29-last update, Connection pooling with MySQL Connector/J.
Tillgänglig: http://dev.mysql.com/techresources/articles/connection_pooling_with_connectorj.html [2013, 05-20].

51

Bilagor
BILAGA 1 – KRAVSPECIFIKATION FÖR DEN NYA PLATTFORMEN ....................................................................... 1
BILAGA 2 – DATABASMODELLEN FÖR DEN NYA PLATTFORMEN ....................................................................... 2
BILAGA 3 – ENKÄTEN ........................................................................................................................................ 3

52

Bilaga 1 – Kravspecifikation för den nya plattformen
1. Att lyfta applikationen till Java.
Nuvarande PHP-baserade system ska ersättas med en motsvarighet i Java. Databasen behålls som
den är idag men nya funktioner för att jobba emot den skall tas fram. Några förslag på hur det ska gå
till:
A) Skriv klasser som hanterar datat som kan användas direkt i en applikation. Börja med
organisationer och ge denna klass en medlem, ”processes”. Implementera persistens mot
databasen succesivt.
B) Skapa redigeringsgränssnitt mot datat. Skapa servlets eller JSP-sidor som går mot
klasserna för att redigera datat via klasserna:
1. Organisation
2. Befattning
3. Rutin
4. Process (aktiviteter, roller och aktivitetshopp hanteras via C nedan)
5. Vy för att koppla befattning till roller
C) Skapa vyer som presenterar befattningsbeskrivningar enligt vad dagens system gör.
D) Koppla redigeringsgränssnitten mot existerande formulär för att redigera processdiagram.
2. Versionshantering av processer
I dagens version av systemet kan man inte skapa olika versioner av en process utan det finns endast
en version och det är den som användaren ser (det finns ett versionsfält i processtabellen, men det
är allt). Det är önskvärt att man ska kunna jobba med olika versioner av processerna och att man ska
kunna välja vilken av dem som är den synliga ut till slutanvändarna.
Om man gör en ny version av en existerande process så ska alla roller, aktiviteter och aktivitetshopp
kopieras ("klonas") till den nya processen. Det är önskvärt att bibehålla en "pekare bakåt" så att man
kan återgå till äldre versioner och veta vart de härrör ifrån. Om vi klonat process 167 så att den fått
ID 554 så skulle VersionOfProcessID i processtabellen för process 554 alltså vara 167. Samma sak
med roller, aktiviteter och aktivitetshopp.
Hantering av aktivitetshopp som leder in i eller ut från processer får hanteras manuellt när respektive
ingående eller utledande process har uppdaterats. Systemet kan emellertid ge förslag på åtgärd.
Arbetet med denna uppgift består i två saker:
A) Att ändra databasdesign så att den stödjer versionshantering av processen.
B) Att implementera kloning av processer.
C) Att implementera funktioner som hanterar vilken process som ska visas för användare och
logik kring hopp till aktiviteter i andra processer.
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Bilaga 2 – Databasmodellen för den nya plattformen

2

Bilaga 3 – Enkäten

Enkät – Processkartorna
Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor. Denna enkät utgör en del av en studie för ett
examensarbete, där fokus ligger på att ta fram en lämplig modell för ett processutvecklingssystem.
Målet med enkäten är att få en bättre överblick av era prioriteringar, önskemål och synpunkter kring
den existerande plattformen samt erfarenheter kring användningen. Enkäten är helt anonym, och vi
ber er tänka till innan ni svarar på varje fråga. Svaren i denna enkät kan komma att appliceras i en
konkret implementation, vilket även kan komma er till nytta i framtiden.

Allmänt
Allmänna frågor kring det existerande systemet, och om/hur det används i arbetet.
Vilken typ av avdelning arbetar du inom?
Till exempel administration, filial, sälj, osv.

Hur ofta använder du systemet för processkartor?

Hur lång erfarenhet har du av det existerande systemet?

Minst en vecka.
Minst en månad.
3-6 månader.
Minst ett år.

Hur ofta tittar du på de olika delarna av systemet?

Väldigt
sällan

Sällan

Återkommande

Ofta

Väldigt
ofta

Befattningsbeskrivningar.
Processkartor/processdiagram.
Specifika roller och aktiviteter.
Rutiner.
Guider.

3

Hur värdefullt har systemet varit för dig som anställd?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls

Mycket värdefullt

På vilket sätt har systemet varit dåligt eller värdefullt för dig?
Hur svårt har det varit för dig att kunna sätta dig in i systemet för processkartorna?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Väldigt enkelt

Väldigt svårt

Vad, om något, har varit speciellt svårt att sätta sig in i? *
Hur stora möjligheter har du själv haft att kunna påverka utformningen av systemet för
processkartorna?
T.ex. förslag för gränssnittet och funktionalitet.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inga möjligheter.

Stora möjligheter.

Vad anser du är det största störningsmomentet i det existerande systemet och på vilket sätt?
Vad anser är den viktigaste funktionen i det existerande systemet och varför?
T.ex. befattningsbeskrivningar eller enskilda processdiagram.
Vilken eller vilka funktioner tycker du saknas som bör implementeras?
Till exempel sökfunktioner, sortering av enskilda processer, navigeringsfunktioner osv
Vilken eller vilka enskilda funktioner anser du är överflödiga i det existerande systemet?

Gränssnitt
Frågorna nedan handlar om hur du upplever gränssnittet för systemet.
Hur upplever du designen av gränssnittet?
Till exempel utseendet på knappar och färgschema.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Väldigt dålig.

Väldigt bra.

Har du några idéer för hur designen skulle kunna förbättras?
Hur upplever du navigeringen mellan olika delar av hemsidan?
Till exempel från processöverblick till processdiagram.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Väldigt omständligt.

Väldigt enkelt.

Hur tydligt upplever du skillnaden mellan ledningsprocesser, stödprocesser och
affärsprocesser?
Är distinktionen dem emellan tillräckligt tydlig och är deras syften fastställda?

1
Otydligt.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Tydligt.
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Hur enkelt upplever du att du kan finna något du söker i gränssnittet?
Till exempel att hitta en specifik befattning du är ute efter, eller en specifik process.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Väldigt omständligt.

Väldigt fort/smidigt.

Hur upplever du responsiviteten i gränssnitten när du utför saker i det?
Till exempel när du använder funktioner eller trycker på knappar. Märks det att något händer?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Inte alls responsivt.

Väldigt responsivt.

Vad tycker du saknas i gränssnittet som det ser ut idag?
Saker som du tycker gränssnittet skulle behöva för att förbättra dess användning.
Vad tycker du inte behövs i gränssnittet som finns där idag?
Saker som verkar överflödiga och inte gör systemet lättare att använda.

Infrastruktur
Hur snabbt upplever du att svarstiden i systemet för processkartor är idag?
Till exempel att ladda ett processdiagram.

1

2

3

4

5

6

7

Väldigt långsamt.

8

9

10
Väldigt snabbt.

Om möjligheten gavs, skulle du kunna tänka dig att använda systemet på en mobil enhet?
Till exempel en surfplatta eller smartphone.

Övrigt
Övriga kommentarer och synpunkter.
Om du har något övrigt att påpeka som inte tagits upp tidigare.
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