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Sammanfattning 
 
Det finns många anledningar till varför företag väljer att göra förändringar i sina 
processer. Vissa gör det för att uppnå finansiella resultat, medan andra gör det för att de 
blir pressade internt, vilket skapar krav för förändring i processerna. För att förändra de 
interna processerna föreslår många forskare att företag ska arbeta processorienterat och 
driva processutvecklingsprojekt. För att förmedla processernas syfte, uppbyggnad och 
utseende är det bästa sättet att visualisera dem, enligt Ljungberg och Larsson (2014), 
genom att skapa så kallade processkartor.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka ett IT-serviceföretags interna felärendeprocess, 
och utifrån den ge eventuella förbättringsförslag med hjälp av en egenutvecklad 
processkarta. Undersökningen gjordes genom halvstrukturerade intervjuer med två 
respondenter från företaget, som genererade processkartor över felärendeprocessen utifrån 
deras perspektiv. Förutom det gjordes även egna observationer på företagets 
felärendeprocess som också genererade en processkarta. De tre identifierade 
processkartorna jämfördes med varandra genom en ingående analys för att upptäcka 
potentiella förbättringsförslag.  
 
För att hjälpa till att besvara uppsatsens syfte ställs några undersökningsfrågor som 
undersöker företagets felärendeprocess, hur processorienterat de arbetar, samt vad det 
finns för möjligheter att optimera processen för att skapa värde för företaget och dess 
kunder. Resultatet av uppsatsen ledde fram till ett förbättringsförslag i form av en 
processkarta och dess tillhörande tabell. Den förbättrade processkartan skapade 
(teoretiskt) tidsbesparingar för företaget. Detta uppnåddes genom att kombinera aktiviteter 
som hade möjlighet att sättas ihop genom att utnyttja att de behandlades av samma 
utförare, samt göra materialbeställningarna i ett tidigare skede av processkedjan för att 
garantera att reservdelarna kommer fram till teknikerns uthämtningsplats så tidigt som 
möjligt. 
 
Nyckelord: process, processkarta, proessförbättring, verksamhetsutveckling, 
processkartläggning, , IT-service, IT-företag, kundorientering. 
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1	Inledning		

1.1 Problembakgrund 
Enligt Harmon (2007) skrivs skrivs varje år ett tiotal böcker av ledningskonsulter som föreslår 
en stor ny idé för att leda en verksamhet på bästa sätt. Det finns flera anledningar till varför 
dagens verksamheter väljer att göra förändringar i sina processer. Några gör det för att de 
behöver ett nytt sätt att arbeta för att verksamheten ska få ökade finansiella resultat. Andra 
verksamheter blir pressade till att göra det p.g.a. de interna kraven, t.ex. när de 
uppmärksammar sina dåligt utförda processer (Harmon 2007). 
 
Processorientering populariserades under 1990-talet både i Sverige och i andra länder. 
Budskapet med processorientering var att fokusera horisontella arbetsflöden istället för att se 
företag som "vertikala stuprör" (d.v.s. att det är starkt hierarkiskt styrt) (Goldkuhl 2000). 
Processorienteringen kan ses som ett alternativ till ett så kallat funktionsorienterat tänkande, 
där hierarkisk ordning är det som styr processerna. Enligt Goldkuhl (2000) föreslår 
processorientering att organisationer ska istället göra ändringar i hur arbetet utförs eftersom 
processer finns för att bidra till resultat för kunden. 
 
"En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder 
information och resurser för att transformera objekt in till objekt ut, från identifiering till 
tillfredsställelse av kundens behov.” (Ljungberg & Larsson 2001, s.44). För att förmedla 
processernas syfte, uppbyggnad och utseende är det bästa sättet enligt Ljungberg och Larsson 
(2014) att rita kartor över dem. Genom att beskriva en verksamhet med hjälp av 
processkartor, blir det lättare att förstå helheten i verksamheten samt förklara hur dennes olika 
delar samverkar för att skapa värde för kunden (Ljungberg & Larsson 2014). 
 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i hur processerna inom ett visst IT-serviceföretag är 
uppbyggda och hur processorienterat de arbetar. En specifik process kommer att undersökas, 
nämligen hur processflödet ser ut från att företagets kund upplever ett IT-problem och 
rapporterar det, tills att företaget har bearbetat denna information (fortsättningsvis 
felärende/ärende) och utfört nödvändig service för att åtgärda problemet. Det valda företaget 
erkände att de inte har en komplett karta över denna process, vilket utlöste behovet att 
identifiera och analysera den nuvarande felärendeprocessen, och därefter ta fram ett 
förbättringsförslag.  
 
"Service är en social process och management är förmågan att styra sociala processer. 
Serviceorganisationer är sannolikt mer känsliga för managementkvaliteteten än någon annan 
typ av organisation" (Normann & Ekberg 2000, s.58). Lovelock och Wirtz (2011) definierar 
tjänster ("services" på engelska) som ekonomiska aktiviteter som erbjuds av en part till en 
annan, som ofta är tidsbaserade. I utbyte mot pengar, tid och ansträngning, förväntar service-
kunder sig värde från tillgång till varor, arbetskraft, yrkesskicklighet, anläggningar, nätverk 
och system. 
 
Finns det några förbättringsmöjligheter för den nuvarande felärendeprocessen? Går det att 
förändra delar av den nuvarande felärendeprocessen som företaget kan dra nytta av? Hur kan 
de nuvarande processerna optimeras så att de skapar värde för såväl kunden som företaget? 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka det valda företagets interna felärendeprocess, och 
utifrån den ge eventuella förbättringsförslag med hjälp av en egenutvecklad processkarta. 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
Nedanstående undersökningsfrågor kommer, tillsammans med syftet, ligga till grund för min 
litteraturgenomgång. Mina frågeställningar är: 
 
 Hur arbetar företaget med att kartlägga verksamhetsprocesser? 

 Hur ser den nuvarande felärendeprocessen ut? 

 Vad finns det för komplikationer i den nuvarande felärendeprocessen? 

 Finns det några möjligheter att optimera felärendeprocessen för att skapa värde för 
företaget och dess kunder? 
 

1.4 Målgrupp 
Denna uppsats riktas mot likartade företag och organisationer som önskar få förbättrade 
verksamhetsprocesser utifrån kunskapsbidraget som uppsatsen har att erbjuda. Det är primärt 
det valda företaget som kommer att ha mest användning av uppsatsens analys, slutsatser och 
rekommendationer, dock finns det möjligheter för likartade företag att använda sig utav denna 
uppsats för att förbättra sin felärendeprocess.  
 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till den delen av de interna processerna som avser ärendehanteringen 
från att företaget får ett felärende från kund, till att ärendet och dess specifikationer hamnar 
hos teknikerns arbetstelefon, d.v.s. då rätt tekniker är meddelad om att denne ska åka ut mot 
kunden och utföra service.  
 
Eftersom felärendeprocessen i företaget kan bestå av flera olika scenarion, beroende på vilken 
kund det angår och vad för typ av ärende det gäller, kan det bli en invecklad uppgift att 
kartlägga alla dessa processer. Således kommer uppsatsen fokusera på att få fram en generell 
processkarta, som täcker de vanligast förekommande scenariona. Företaget håller med om att 
detta blir den rätta inställningen för att tackla problemet, och kunna få fram en användbar 
processkarta.  
 

1.6 Kort karaktärisering av uppdragsgivarens verksamhet 
Det valda företaget som undersöktes är verksamt inom IT-branschen. Företaget har meddelat 
att det vill hållas anonymt genom hela uppsatsen och kommer därför hädanefter kallas för 
"ZXY". ZXY arbetar bl.a. med att med att tillhandahålla och serva IT-tjänster och lösningar. 
De finns såväl i Sverige som globalt och har kunder både inom offentliga och privata sektorn. 
Deras kunder arbetar bl.a. inom detaljhandeln, industri, telekom samt bank och finans. 
 
För denna uppsats valde jag att studera de nuvarande processerna internt hos ZXY. Fokuset 
låg på processflödet som utgör den delen av verksamheten som ansvarar för mottagandet av 
ett felärende från en kund, bearbetning av denna information, och sedan vidarebefordring av 
informationen till en tillgänglig IT-tekniker som befinner sig inom kundens region. ZXY är 
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ett företag vars kundkrets består av ett flertal företag, som behöver service och reparation med 
jämna mellanrum.  
 

1.7 Metod 
Eftersom syftet med uppsatsen är att "..undersöka det valda företagets interna 
felärendeprocess, och utifrån den ge eventuella förbättringsförslag med hjälp av en 
egenutvecklad processkarta.", kommer intervjuer med anställda på företaget att utföras för att 
kartlägga processen utifrån deras egna perspektiv. Därefter ska en egenutvecklad processkarta 
tas fram som förslag till förbättringar av den existerande processkartan. Vid sökning efter 
litteratur användes både engelska och svenska begrepp, för att säkerställa att det hittas 
relevant litteratur från varierande perspektiv. De sökord som huvudsakligen användes var 
processoptimering, processkartläggning, verksamhetsutveckling, process map, use of process 
samt business development. Tidigare föreläsningar i verksamhetsutveckling och 
processmodellering har även varit till stor hjälp. 
 
Vad gäller empirin intervjuades två anställda på företaget. Dessa två befinner sig på olika 
nivåer på organisationshierarkin. Den ena är IT-tekniker, vars uppgift är att åka och utföra 
service hos de olika kunderna. Den andra respondenten är en dispatcher, som har i uppgift att 
koordinera uppdrag och distribuera dem bland teknikerna inom sin region. Intervjuerna med 
dessa två tillförde olika perspektiv på hur felärendeprocessen ser ut. Därutöver utfördes egna 
observationer på företagets felärendeprocess för att få ett tredje perspektiv. Detta är möjligt 
tack vare den egna anställningen hos företaget i fråga. Min position på företaget är, precis som 
den förstnämnda respondenten, IT-tekniker. Då den egna anställningen är en timanställning 
(till skillnad från respondenten, som har en heltidsanställning) har jag ett betydligt annorlunda 
perspektiv på hur företagets interna processer ser ut eftersom han arbetar jämförelsevist fler 
timmar än mig. Dessutom har han lång erfarenhet av teknikerrelaterade jobb medan jag 
fortfarande klassas som en juniortekniker. Detta gör att våra perspektiv på felärendeprocessen 
ser olika ut, trots att vi officiellt har samma roll i företaget. Min anställning på företaget 
visade sig vara en fördel då observationerna annars hade varit svåra att generera. En 
observation som annars hade genomförts av någon utomstående (utan anställning), hade 
förlitat sig på att fråga eller till och med intervjua anställda på företaget, vilket skulle 
omvandlat den egna observationen till en samling intervjuer.  
 
Den egna observationen genomfördes genom att själv försöka visualisera hur 
felärendeprocessen såg ut. Genom användandet av befintlig kunskap som hade erhållits under 
perioden som spenderades hos företaget, kunde en egenformulerad processkarta identifieras 
över hur felärendeprocessen såg ut. Den exakta felärendeprocessen kunde inte identifieras 
med hjälp av den egna observationen, dock bidrog den till idéer som användes för att ta fram 
förbättringsförslaget. 
 
För att kartlägga de olika processkartorna användes en kostnadsfri diagramapplikation att 
användas. Det möjliggör för användaren att skapa egna processkartor, UML-diagram, ER-
diagram, organisationskartor, affärsprocessmodeller m.m. Tjänsten heter Draw.io och passar 
utmärkt att använda vid de flesta tillfällen där något visuellt behöver skapas. Förutom att den 
är kostnadsfri behöver den heller inte installeras lokalt på datorn som kör den, utan istället 
körs direkt på hemsidan (Draw.io 2016). För denna uppsats användes draw.io för att skapa 
processkartorna samt andra visuella figurer.  
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Dispatchern hade under de senaste månaderna försökt att finna någon form av dokumentation 
som visualiserade den nuvarande felärendeprocessen, dock utan lycka. Det visar sig att det 
inte finns en uttalad visuell karta som beskriver denna process. Därför agerade dispatcherns 
egna perspektiv på felärendeprocessen som referenspunkt, d.v.s. det kommer att vara XYZ's 
perspektiv på felärendeprocessen. Dispatcherns perspektiv fungerar som en pålitlig 
referenspunkt eftersom han konsulterade sina medarbetare inför intervjuerna för att garantera 
att hans perspektiv och företagets var ett. 
 
Halvstrukturerade intervjufrågor användes för att generera datan för denna uppsats. Först 
började intervjuerna med de förutbestämda frågorna (som finns uppställda nedan), sedan 
ställdes följdfrågor för att se till att inga detaljer utelämnades. Intervjufrågorna som ställdes 
till IT-teknikern respektive dispatchern ser nästan identiska ut för att försöka fånga två 
perspektiv på samma område. Den viktigaste frågan som behövde finnas med i båda 
intervjuerna är den som genererade svaren för att kunna identifiera processkartan ur 
respondenternas perspektiv. För att generera svar till undersökningsfrågorna som finns i 
avsnitt 1.3 användes intervjufrågorna nedan: 
 
Intervjufrågor till IT-tekniker: 
 Berätta om din roll i verksamheten och hur en vanlig dag på jobbet ser ut. 
 Hur ser den nuvarande felärendeprocessen ut, d.v.s. från att kund upplever ett IT-problem 

till att problemet är åtgärdat? 
 Hur tror du, rent teoretiskt, att man kan göra för att göra denna process snabbare/mer 

effektiv? Varför? 
 Vad finns det för hinder att kunna förbättra den interna felärendeprocessen? 
 
Intervjufrågor till dispatcher 
 Kan du berätta lite om din roll i företaget, samt vad du/ni arbetar med?  
 Skulle du säga att ni arbetar processorienterat? Varför/varför inte? 
 Hur ser den nuvarande felärendeprocessen ut, d.v.s. från att kund upplever ett IT-problem 

till att problemet är åtgärdat? 
 Hur tror du, rent teoretiskt, att man kan göra för att göra denna process snabbare/mer 

effektiv? Varför? 
 Vad finns det för hinder att kunna förbättra den interna felärendeprocessen? 
 
 

1.8 Etiska överväganden 
Det är viktigt att inte glömma hur viktiga de forskningsetiska aspekterna är för 
undersökningen. Målet är att ta fram kunskap som är så trovärdig som möjligt, och samtidigt 
är viktig för oss som individer som för samhällets utveckling (Patel & Davidsson 2014). 
 
Det ska finnas en balans mellan nyttan med forskningen och skydd mot oberättigad inblick 
t.ex. i individers livsförhållanden. Inga individer får utsättas för fysisk eller psykisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Många undersökningar brukar innebära att individerna lämnar 
information till oss som forskar ett ämne. De svarar på frågor eller fyller i formulär. Det finns 
även undersökningar där vi hämtar information om individerna utan deras vetskap, t.ex. ur 
officiella register eller vid observationer (Patel & Davidsson 2014). 
 
När det gäller humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det fyra övergripande 
etikregler som formulerats av vetenskapsrådet. De fyra huvudkraven är följande (Patel & 
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Davidsson 2014):  
 
1. Informationskravet. Forskaren skall informera de som berörs av forskningen om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte (Patel & Davidsson 2014). 
2. Samtyckeskravet. Personer som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan (Patel & Davidsson 2014). 
3. Konfidentialitetskravet. Uppgifter om samtliga deltagare i undersökningen skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem (Patel & Davidsson 2014). 
4. Nyttjandekravet. De uppgifter som insamlas om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Patel & Davidsson 2014). 
 
Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om forskningens syfte 
innan och under genomförandet av intervjuerna. Respondenterna blev tillfrågade om de var 
villiga att medverka i denna forskning. Endast genom att de accepterade det blev de 
inkluderade i undersökningen, vilket uppfyllde samtyckeskravet. Genom att använda 
respondenternas officiella roll i företaget och inte deras namn (dispatcher och IT-tekniker) 
säkerställdes deras konfidentialitet så att varken läsare eller andra obehöriga hade tillgång till 
deras personuppgifter. Intervjuer och andra insamlade data om enskilda personer användes 
enbart i syfte att tillhandahålla empirisk data för denna för denna forskning, vilket uppfyllde 
nyttjandekravet. 
 
Företaget och dess anställda har begärt att hållas anonyma genom hela uppsatsen. Detta 
kommer att göras genom att kalla företaget för ZXY (vilket endast är ett pseudonym som 
används i denna uppsats). För att inte avslöja namn på respondenterna kommer rollerna IT-
tekniker (fortsättningsvis tekniker) och dispatcher att användas.  
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2 Referensram 
I detta kapitel beskrivs vad begreppet process betyder, vad processkartläggning innebär, vad 
processorientering och processoptimering handlar om samt vad det innebär att vara 
kundorienterad. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av referensramen. 
 

2.1 Definition av begreppet process 
"En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund" 
(Rentzhog 1998, s.30). 
 
Ljungberg och Larsson (2014) skriver att ordet process kommer från latinets processus som 
härstammar från procedu som i sin tur har ungefärliga betydelsen "gå framåt, fortsätta, 
avancera". På engelska används ordet "business process", som direkt översätts till 
affärsprocess men refererar till det mer vardagliga begreppet verksamhetsprocess. Begreppet 
affärsprocess används sparsamt i svenskan då det inte krävs en affär för att ge processbegreppet 
mening i en verksamhet (Ljungberg & Larsson 2014). Enligt Willoch (1994) kan alla 
verksamheter beskrivas som en samling affärsprocesser, t.ex. expediering av order, vård av 
varumärken och anskaffande av nya kunder, lösning av kundproblem.  
 
Fokus på värdeskapande är lika med fokus på processer, enligt Willoch (1994). Ljungberg och 
Larsson (2014) skriver att kännetecknet hos en process är att den kan användas om och om 
igen, till skillnad från t.ex. ett projekt eftersom det per definition är en tidsbegränsad uppgift 
som syftar till att uppnå ett klart definierat mål utan att passera gränserna för en fastställd 
resursram (Ljungberg & Larsson 2014). 
 
Ljungberg och Larsson (2014) skriver att begreppet process är "en kedja av aktiviteter som 
återkommande förädlar input till output" (Ljungberg & Larsson 2014, s.60). Vidare förklarar 
Ljungberg och Larsson (2014) begreppet process mer utförligt som: 
 
 En samling länkade aktiviteter som transformerar input för att skapa output. 

 En kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för kund. 

 Ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder resurser och 
information för att utifrån ett givet behov skapa det värde som tillfredsställer det behovet 
(Ljungberg & Larsson 2014). 
 

2.2 Processkartläggning 
Arbetet med att beskriva processer brukar benämnas processkartläggning. Anledningen till att 
begreppet kartläggning används, är för att det det bästa sättet att uttrycka processernas syfte, 
utseende och uppbyggnad är att visualisera dem med hjälp av processkartor. Genom att 
visualisera verksamhetens processer med hjälp av processkartor, kan man på ett lättförståeligt 
sätt förklara hur de olika delarna inom organisationen, är relaterade till varandra samt hur de 
samverkar för att skapa värde för kunden. Kunden blir därför naturligt involverad i 
beskrivningen av verksamheten (Ljungberg & Larsson 2014). 
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En processkarta kan (även) vara till tankemässig hjälp för de som arbetar i processen. 
Visualiseringen av hur en individs eget arbete passar in i processen underlättar 
överskådligheten för processtänkandet i stort (Ljungberg & Larsson 2014). 
 
För att kunna styra en process krävs det att man känner till vad som ingår i den. Första 
uppgiften blir därför att identifiera vilka processer som finns i företaget (Persson 2005). Det är 
viktigt att förstå att själva kartläggningen inte innebär några stora förbättringar av processen. 
Processkartan är endast det första steget i det omfattande arbetet med att upprätta och utveckla 
verksamhetens processer. Processbeskrivningarna skapar en stabil grund för utveckling av 
verksamheten eftersom det främjar mätning och analys av processerna. Kartläggningen 
möjliggör bl.a. (Ljungberg & Larsson 2014): 
 
 En gemensam syn på hela verksamheten 

 Förståelse om värdeskapande för kunderna 

 Förståelse för innebörden av processynsättet för den egna organisationen 

 Etablering av processerna 

 Styrning och mätning av processerna 

 Processförbättring.  

 
För att visualisera processer krävs att man är medveten om de fundamentala byggstenarna i en 
processkarta. Enligt Ljungberg och Larsson (2014) kan man med följande enkla symboler och 
dess relaterade begrepp kartlägga processer av de mest skilda slag och på skilda nivåer. De 
fem symbolerna förklaras nedan (Ljungberg & Larsson 2014): 
 
 Objekt in - det som startar eller triggar processen. Utan ett objekt in kommer 

processen/aktiviteten inte att påbörjas. 

 Aktivitet - en sekvens av handlingar. 

 Resurser - vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras. 

 Information in/ut - det som stöder och/eller tyr processen. 

 Objekt ut - transformationens resultat och objekt in för nästa aktivitet i processen. 

 
Christiansson (2014) föreslår några symboler att använda vid processkartläggning. Nämnda 
författare anser att det kan vara bra att beskriva vad eller vilken händelse som initierar 
processen, t.ex. ett behov, begäran, krav från en intern/extern kund eller intressent. 
Chrstiansson (2014) kallar det för start eller trigger. Författaren beskriver även två andra 
symboler. Dessa två är slut/resultat och vägval/beslut. Resultat placeras i slutet av 
processkartan, och anger processens resultat. Vägval beskriver den verksamhetslogik och 
regelverk som processen styrs av. Flöden delas och går olika vägar, t.ex. "Ja" och "Nej" 
(Christiansson 2014). 
 
Många organisationer gör processkartorna förvirrande och svårbegripliga och använder för 
många symboler. För att det ska fungera måste alla anställda vara väl insatta i 
kartläggningstekniken. Av denna anledning bör man så få olika symboler som möjligt. Oftast 
räcker det med att använda sig utav två symboler: en symbol som representerar 
aktiviteter/processer, och en som representerar objekt in respektive objekt ut (Ljungberg & 
Larsson 2014).  
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Genom att symbolisera aktiviteterna med pilar visar man läsaren att det är här saker och ting 
händer i processen. Att göra processbeskrivningarna enkla på det viset, blir kartan lättare att 
förstå även för den ovana betraktaren. För att alla läsare ska uppfatta kartan på samma sätt är 
det en bra idé att bestämma hur olika typer av beroenden mellan processens aktiviteter och 
objekt ska illustreras. Här rekommenderas att objekt in tillförs aktiviteterna från vänster och 
objekt ut lämnar aktiviteterna från höger (Larsson & Ljungberg 2014). 
 
Som nämnt ovan är det tillräckligt med att ha med aktiviteter och objekt på kartan. Larsson 
och Ljungberg (2014) menar att kartan annars kan bli svåröverskådlig och rörig eftersom det 
kan bli för många linjer och kopplingar när man försöker visa allt på en gång. För att 
kombinera Christianssons (2014) tillsammans med Ljungberg och Larssons (2014) förslag 
sätts de förslagna symbolerna enligt följande: objekt it/objekt ut och Aktivitet enligt Ljungberg 
och Larsson (2014), samt trigger, vägval samt resultat enligt Christiansson (2014). Resultatet 
av deras förslag resulterar i fem symboler, som illustreras i figur 1.  
 

 
Figur 1. Symboler för input/output, aktivitet, trigger, vägval och slut/resultat. Källa: Ljungberg och Larsson 
(2014, S.209) och Christiansson (2014). Visualiserad av författaren. 
 
För att undvika att låsa sig i den traditionella organisationsstrukturen är det passande att ge 
processerna namn som inte riskerar att förknippas med funktioner. Därför är det opassande att 
tala om produktutvecklingsprocessen, produktionsprocessen eller försäljningsprocessen. 
Ljungberg och Larsson (2014) föreslår istället att man exempelvis skriver "skapa affärer" 
istället för "försäljningsprocessen". Detta eftersom "skapa affärer" inte avser vad som sker 
inom nuvarande försäljningsavdelning. Namnet på processen "skapa affärer" antyder att det 
kan ingå fler aktiviteter än endast försäljning i processen, t.ex. olika former av 
problemlösning (Ljungberg & Larsson 2014). 
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Processnamnen ska framförallt spegla hur värde skapas eller varför något görs snarare än vad 
som görs (eller i värsta fall hur det görs). Det som ska eftersträvas i allra möjligaste mån är 
namn som speglar aktivitetens eller processens syfte. Ljungberg och Larsson (2014) 
rekommenderar att namnet helst ska ha konstruktionen av ett verb och ett substantiv t.ex. 
utveckla produkter, skapa order och tillhandahålla produkter. Det ska alltså gå att sätta ordet 
"att" framför namnet på varje aktivitet eller process. Kartan blir därmed lättare att förstå om 
namnet är formulerade på detta sätt. Det tvingar dessutom läsaren att fokusera på 
värdeskapandet. Det går att förstå detta genom att säga att verbet speglar vilken typ av värde 
som tillförs och substantivet vilket objekt som tillförs värdet. Att tänka att namnet på 
aktiviteten/processen ska beskriva "vad det är som händer med vad" är en tumregel som gör 
att även en person som inte har direkt kontakt med processen kan förstå (Ljungberg & 
Larsson 2014). 
 

2.3 Processorientering och processoptimering 
"Processorientering påverkar hur man ser på verksamheten, hur den är utformad, hur den leds, 
hur arbetet bedrivs och hur organisationen utvecklas." (Ljungberg & Larsson 2014, s.152). 
 
"..Process orientation is defined as a firm’s strategic emphasis on systemic management of its 
business activities through relevant business processes rather than separate functional areas." 
(Chen 2009 et. al., s.219).  
 
Nilsson (2003) definierar begreppet processorientering efter en sammanfattning av flera olika 
författare som följande: "Ett organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer 
som en helhet, snarare än fokus på de enskilda arbetsmomenten varför sig" (Nilsson 2003, 
s.22).  
 
Goldkuhl (2000) skriver att processorientering kan ses som ett alternativ till ett så kallat 
funktionsorienterat tänkande. Vid funktionstänkande sker ändringar främst genom 
omorganisation, samtidigt medför det sällan stora förändringar i verksamheten att rita om 
organisationskartan. Processorienteringens budskap är att se företag som horisontella 
arbetsflöden istället för vertikala stuprör. Chen et. al. (2009) delar en liknande syn på 
processorientering, d.v.s. att författarna anser att processorienterade företag tenderar att ha en 
"horisontell" struktur. Goldkuhl (2000) menar att processorienteringens grundtanke är att man 
primärt bör göra förändringar i sättet där arbetet utförs, vilket innebär en förändring av 
verksamhetsprocesser. Processer är till för att prestera resultat som kunden kan nyttja 
(Goldkuhl 2000). 
 
Enligt Rentzhog gör fokusering på kärnprocesser det avsevärt enklare för en organisation att 
uppnå en gemensam strävan mot övergripande visioner, strategier och mål. Detta eftersom 
fokuseringen på kärnprocesser skapar en bild av hur organisationen fullbordar sitt uppdrag 
och hur medarbetarnas arbete bidrar till detta. En klar bild av processerna (t.ex. efter ett ett 
kartläggningsarbete) har ofta mycket positiv inverkan på det tvärfunktionella samarbetet. 
Tydliga kärnprocesser hjälper till att riva murar (förbättra kommunikationen) mellan 
avdelningar och skapa bättre förståelse för varandras arbete (Rentzhog 1998). 
 
Bronzo et al. (2013) föreslår att processorientering kan bidra till att företag ökar sin totala 
prestanda genom att införa en strategisk syn på sina processer. Den kan ha en betydande roll i 
värdeskapande och på att förbättra företagens resultat. Processorientering anses vara viktigt 
eftersom de flesta företag idag erbjuder liknande produkter och använder liknande tekniker. 
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Därför blir affärsprocesser bland de sista sätten att differentiera sig, främst i att skapa effektivt 
värde för kunderna (Bronzo et al. 2013). Tang et al. (2013) har en snarlik beskrivning av 
processorientering; enligt nämnda författare stödjer processorientering affärsprocesser genom 
att omorientera de anställdas fokus från funktionell prestanda till värdeskapande för kund. 
Detta bidrar till en användbar strategisk utgångspunkt för organisationer. 
 
Det finns enligt Ljungberg och Larsson (2014) två olika sätt att utveckla (eller förbättra) en 
process. Båda sätten syftar till förbättrad prestanda i olika grad. Dessa två heter redesign 
respektive reengineering.  
 
Under 1990-talet skrevs ett stort antal böcker och artiklar om radikala processförbättringar, 
d.v.s. reengineering. De olika författarna beskrev tillvägagångssätt och principer för 
reengineering på olika sätt, men slutligen utvecklades fyra övergripande steg, efter några år då 
området mognat och den praktiska erfarenheten ökat. Följande övergripande steg om 
reengineering skrivs av Ljungberg och Larsson (2014) nedan: 
 
 Mobilisera ("get serious"). Åskådliggöra behovet av förändring och skapa en känsla av 

betydelse i organisationen. Förankra processbegreppet och tillhörande synsätt. 

 Analysera ("get focused"). Skapa förståelse för den befintliga processen och de kunder 
den finns till för.  Identifiera styrkor respektive svagheter processen och sätt mål för den 
nya processdesignen. 

 Nykonstruera ("get crazy"). Utveckla en helt ny process. Sök nya och revolutionerande 
grundprinciper och bygg processen utifrån dessa. Utgå från kundens värdeskapande och 
bygg sedan strukturer som möjliggör en effektiv verksamhet. 

 Realisera ("ger real"). Utveckla en strategi och genomförandeplan för att implementera 
processen som utvecklades. Upprätta processen genom att följa och eventuellt revidera 
planen (Ljungberg & Larsson 2014). 

När det gäller redesign utgår man enligt huvudsakligen från dagens process (processen som 
den ser ut idag) då man söker idéer till förbättringar (Ljungberg & Larsson 2014; Earl 1994). 
Här har man konstaterat redan i analysstadiet att processen inte behöver utvecklas radikalt, 
eller att det i nuläget inte finns resurser för det. Frågan blir då, hur man med utgångspunkt i 
dagens process kan finna möjligheter till en större mängd justeringar och detaljförbättringar, 
som tillsammans gör en väsentlig skillnad. En annan fråga är, hur man kan förbättra inom den 
befintliga grundstrukturen för processen. Redesign bygger på konceptet ständiga förbättringar, 
d.v.s. "hur förbättra inom nuvarande grundstruktur"? (Ljungberg & Larsson 2014). 
 
 
Processutvecklingens fem faser 
Processutveckling kan i många avseenden liknas vid verksamhetsutveckling. Det är viktigt att 
se helheten av alla delaktiviteter som krävs för att skapa nytta för en verksamhet. Ljungberg 
och Larsson (2014) presenterar fem rekommenderade faser för ett processutvecklingsprojekt:  
  
 Förbered. Ett processutvecklingsprojekt måste, likt varje annat projekt, planeras, 

bemannas, förankras o.s.v. Ett projektangreppssätt gör det naturligt att diskutera mål med 
processutvecklingen, avgränsningar, resurser, organisation och andra faktorer.  
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 Förstå. Innebär att samla den information som krävs för att få en bild av nuläget. Detta 
kan innebära genomförande av olika typer av analyser, eller intervjuer av kunder och 
intressenter för att öka förståelsen för dessas behov eller.  

 Förbättra. I denna fas tas ett bör-läge fram. Det kan innebära att alternativa 
processlösningar söks först och att dessa värderas, prioriteras eller kombineras till en ny 
lösning för processens design och användning.  

 Förverkliga. Här kan projektet ses som lyckat och enligt plan, men det existerar 
fortfarande endast i pappers- och modellform. Det är möjligt att processdeltagarna har fått 
ökad förståelse för processen. Denna fas syftar till att realisera de planerade 
förändringarna i processen.   

 Förvalta. Bara för att förverkliga-fasen är färdig innebär det inte att processerna har 
utvecklats till en optimal nivå. Denna typ av underskattning kan vara en risk för bakslag. 
Detta eftersom många förändringar i en verksamhet är enkelt reversibla (kan omvändas) 
under en relativt lång tid. Det kan vara komplicerat att bedöma värdet av en utvecklad 
process vid det tillfället som implementeringen just genomförts. Att ta ut segern i förskott 
betraktas som en svaghet. Verksamheten bör istället fokusera på det långsiktiga värdet av 
processutvecklingen (Ljungberg & Larsson 2014).  

 
 

2.4 Kundorientering 
"..i förlängningen är kunderna grunden till verksamhetens existensberättigande" (Ljungberg & 
Larsson 2014, s.92). 
 
Kundorientering och processorientering kan till viss del sägas vara två sidor av samma mynt. 
Ljungberg och Larsson (2014) menar att processer börjar med ett behov och slutar med att det 
behovet är tillfredsställt. För att utveckla processer förutsätts det att det finns ett genuint 
intresse för kunden  och  hur värde kan skapas för och med denne. De flesta organisationer 
har motivationen att tillfredsställa sina kunder. Att fokusera på processer utgör en konkret 
möjlighet att ständigt arbeta för att verkligen uppfylla denna strävan. För att lyckas med 
kundorientering krävs det att man har genuin vilja och förmåga att uppfatta den egna 
verksamheten "utifrån-och-in" (Ljungberg & Larsson 2014). 
 
Ibland kan ett kundbehov vara vårt att identifiera, främst eftersom kunden själv inte vet vad 
den behöver. Ett annat problem brukar vara att kunder inte alltid uttalar sina behov. Det gör 
problemidentifieringsarbetet ännu svårare (Rentzhog 1998). Ljungberg och Larsson (2014) 
menar att kund inte behöver ha gjort en formell beställning för att betraktas som en kund, t.ex. 
då en ambulansbil tar med den en sjuk person till sjukhuset.  
 
Kunder är viktiga. De är grunden som ser till att verksamheten fortsätter att finnas, eftersom 
kundernas existens är en förutsättning för att en transaktion eller ett byte ska äga rum. Företag 
gick från att först vara produktionsorienterade, d.v.s. att allt som producerades gick att sälja 
på grund av andra världskriget, till att bli marknadsorienterade, d.v.s. att marknaderna 
mättades och företag var tvungna att anpassa sig genom marknadsundersökningar och studier 
av konsumentbeteenden. Efter det anpassade företagen sig efter den senaste förändringen, att 
vara kundorienterade. Det innebär att marknaden differentieras efter olika kundgruppers 
särskilda behov (Ljungberg & Larsson 2014). 
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Konkurrensen blir allt hårdare mellan företag i olika branscher där kundfokus blir mer centralt 
och betydelsefullt. Inte längre räcker det med att att uppfylla kundernas specifikationer och 
krav, istället krävs det att tillfredsställa kundernas verkliga behov för. I funktionella synsättet 
arbetar man efter sin egen synvinkel, men kan glömma av att fokusera på hur det arbetet 
bidrar till att skapa värde för kund. Konsekvensen av den bristande förståelsen för hur 
kundvärde bör skapas gör att medarbetarnas uppmärksamhet tenderar att riktas uppåt i den 
traditionella hierarkin, för att tillfredsställa chefens önskemål istället för kundens (Rentzhog 
1998). 
 
Värde kan beskrivas som något subjektivt, som bestäms av en marknad eller en enskild kund. 
Ljungberg och Larsson (2014) menar att både kundens behov och dennes förväntningar spelar 
en viktig roll. En kund blir en nöjd kund när dessa behov och förväntningar uppfylls. Värde 
och värdeskapande kan övergripligt beskrivas med hjälp av följande exempel: En hungrig gäst 
besöker en restaurang för att inte bara bli mätt, utan tillfredsställa detta behov med en viss 
maträtt som den tycker om. När kunden har ätit har behovet efter mat uppfyllts (Ljungberg & 
Larsson 2014). 
 
För att förstå kundens verkliga behov räcker det sällan med att fråga kunden. Rentzhog (1998) 
menar att det krävs aktiv samverkan med kunden där man sätter sig in i hur det egna resultatet 
faktiskt används och vad kunden hoppas uppnå. Sedan är det viktigt med regelbunden 
återkoppling på hur väl man har lyckats i strävan att tillfredsställa kundernas behov. Detta är 
nödvändigt för att få underlag för att kunna utveckla processen (Rentzhog 1998). 
 
Processynsättet kan enligt Rentzhog (1998) beskrivas utifrån en så kallad 
kund/leverantörsmodell, som utgör central del av processynsättets hjärta. Modellen är smidig 
eftersom den kan användas på alla nivåer, från en lokal aktivitet med en intern kund, till en 
tvärfunktionell kärnprocess med externa kunder. Vidare anser Rentzhog (1998) att kunden är 
den viktigaste delen i modellen, därför är det kunden som ger processer deras 
existensberättigande. Därför bör kundaspekten vara avgörande för att styra resultat och 
innehåll (Rentzhog 1998). 
 

 
Figur 2. Leverantörsmodellen. Källa: Rentzhog (1998, s. 26). Visualiserad av författaren.  
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2.5 Sammanfattning av kapitlet 
En process är kedja av aktiviteter som i återkommande flöde förädlar input till output, som i 
sin tur skapar värde för kund (Ljungberg & Larsson; Rentzhog 1998). Willoch (1994) menar 
att fokus på värdeskapande är lika med fokus på processer. Själva arbetet med processer 
brukar enligt Ljungberg och Larsson (2014) benämnas processkartläggning. De (sistnämnda 
författare) menar att begreppet "kartläggning" används är eftersom det bästa sättet att uttrycka 
processernas syfte, utseende och uppbyggnad är att visualisera dem med hjälp av 
processkartor.  
 
För att kartlägga processer krävs att man är medveten vilka symboler som ska användas. Men 
samtidigt gäller det att inte använda för många symboler eftersom det kan göra 
processkartorna svåröverskådliga (Ljungberg & Larsson 2014). En kombination av symboler 
som föreslås av Christiansson (2014) och Ljungberg och Larsson (2014) ser ut som följande: 
 
 Input/output - transformationens resultat och objekt in för nästa aktivitet i processen. 

 Aktivitet - en sekvens av handlingar. 

 Trigger - det som startar eller triggar processen. Kan t.ex. vara ett kundbehov. 

 Vägval - beskriver den verksamhetslogik och regelverk som processen styrs av. Flöden 
delas och går olika vägar, t.ex. "Ja" och "Nej". 

 Resultat - placeras i slutet av processkartan, och anger processens resultat. 

 
En definition av begreppet processorientering presenteras av Nilsson (2003) som "ett 
organisatoriskt tillstånd som utmärks av fokusering på processer som en helhet, snarare än 
fokus på de enskilda arbetsmomenten varför sig" (Nilsson 2003, s.22). Enligt Bronzo et al. 
(2013) föreslår processorientering att företag kan öka sin totala prestanda genom att införa en 
strategisk syn på sina processer. Den kan ha en betydande roll i värdeskapande och på att 
förbättra företagens resultat. Processorienteringens grundtanke är enligt Goldkuhl (2000) att 
man primärt gör förändringar i sättet där arbetet utförs, vilket innebär en förändring av 
verksamhetsprocesser. 
 
För att utveckla processer förutsätts det att det finns ett genuint intresse för kunden  och  hur 
värde kan skapas för och med den. Kunder är grunden som ser till att verksamheten fortsätter 
att finnas, eftersom kundernas existens är en förutsättning för att en transaktion eller ett byte 
ska äga rum (Ljungberg & Larsson 2014).  
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3 Kartläggning av företagets felärendeprocesser 
Detta kapitel innehåller resultaten av intervjuerna (som genomfördes med dispatcher och IT-
tekniker) och de egna observationerna. 

3.1.1 Beskrivning av kapitlet 
I avsnitt 3.2 kommer resultatet av intervjufrågorna att presenteras. Dessa presenteras först 
eftersom de skapar en helhetsförståelse för läsaren om hur respondenterna ser på företaget och 
dess processer. Anledningen till att IT-teknikern (också) blev intervjuad är p.g.a. att uppsatsen 
skulle erhålla information om felärendeprocessen ur dennes perspektiv också. Tillsammans 
med den egna observationen och dispatcherns perspektiv bildar dessa tre en bra kombination 
av data som bidrar till att skapa en ingående uppfattning om felärendeprocessen. Att förstå 
teknikerns perspektiv ger även upphov dels till bättre förståelse över felärendeprocessen ur 
dennes perspektiv, och dels även en större möjlighet att arbeta fram förbättringsförslag som 
kan inkluderas i den nya processkartan.  
 
För att hålla kapitlet strukturerat kommer processkartan, den tillhörande tabellen samt 
analysen av processkartan för varje respondent att placeras i sitt respektive avsnitt. Den egna 
observationen kommer också att följa den strukturen för att bibehålla läsbarheten. Den egna 
observationen kommer att återfinnas i avsnitt 3.3, dispatchern i avsnitt 3.4 och teknikern i 3.5.  
 

3.1.2 Processkartorna och tillhörande tabeller 
Processkartorna visualiserades först efter en genomgång av varje respondents perspektiv på 
processen. En ljudinspelning av intervjuerna underlättade med att göra noggranna 
beskrivningar, som stämde överens med vad respondenterna sa. 
 
För att strukturera beskrivningarna av processkartan samt underlätta läsbarheten för läsaren 
används en tabell för att visa processkartans inre delar i kronologisk ordning, och hur de 
samverkar med varandra. Detta kan främja förståelsen av processkartan samt den förklarande 
texten som tillhör den. Strukturen för tabellerna i denna uppsats är egenutvecklad, d.v.s. den 
följer ingen mall. Behovet av en strukturerad tabell utlöste idén om strukturen i tabellerna. 
Tabellerna kommer att bestå av följande fyra kolumner: 
 
 Steg. Visar vilket steg i processkartan vi befinner oss i. Ökar kronologiskt. Används för att 

veta vart i processkartan man befinner sig, samt för att lätt kunna referera till en specifik 
händelse med hjälp av numret som representerar steget. 

 Typ. Anger vilken typ av symbol som användes i processkartan. Detta underlättar 
förståelsen för hela flödet, och samtidigt minskar eventuell förvirring för läsaren. 

 Namn på symbol. Kolumnen anger namnet som användes för symbolen i processkartan. 
Eftersom läsaren kan koppla namnet i tabellen till rätt symbol i processkartan blir 
processkartan och tabellen lättöverskådliga. 

 Beskrivning. Här förklaras varje steg utförligt. Beskrivningarna återfinns i tabellen och 
inte i processkartan eftersom det kan bli för rörigt att ha all text i processkartan. Den 
separata tabellen gör alltså det möjligt för läsaren att fokusera på tabellen eller 
processkartan var för sig.  
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Som Ljungberg och Larsson (2014) föreslår, är det bra att använda sig utav så få olika 
begrepp (symboler) som möjligt vid ett processkartläggningsarbete. För att undvika förvirring 
för läsaren, används symbolerna input/output (fortsättningsvis i/o), aktivitet, start, slut och 
vägval (beslut). Dessa användes för att utforma en väletablerad och lättöverskådlig karta som 
möjligt. För att tydligt visa vilken avdelning som skötte respektive aktivitet markerades även 
området med en distinkt färg. Det finns fyra olika färger som representerar de olika rollerna i 
processkartorna. Rollerna är support, dispatcher, tekniker och kund.  
 

3.2 Resultaten av intervjufrågorna 
ZXY arbetar med rikstäckande service inom IT. Företaget tar hand om större avtal med 
kunder inom många olika branscher, t.ex. bank, finans, detaljhandel, installation och underhåll 
av klienter, IT-utrustning, bankomater, kassasystem m.m. Dispatchern har i uppgift att 
koordinera tekniker i sin region för att säkerställa att de utför ett snabbt och effektivt jobb.   
 
Enligt dispatchern arbetar företaget till vis del med processorientering. Oftast är det 
standardiserade rutiner som teknikerna ute på fält följer vid standardärenden. Samtidigt finns 
det andra typer av servicejobb som tekniker utför som inte riktigt följer en definitiv process. 
Anledningen till detta kan vara att det är en ny kund eller ny typ av hård-/mjukvara. Även på 
administrativnivån hanteras mycket genom att följa processer och rutiner, samtidigt finns det 
enligt dispatchern en hel del som kan ändras, d.v.s. nya processer som skapas. 
 
Dispatchern säger att de är ISO-certifierade, och har därför  några kartlagda processer och 
processbeskrivningar, både visuellt och skriftligt. Dock är dessa beskrivningar enligt 
dispatchern "inte helt 100" eftersom det finns olika kunder, i olika branscher, som dessutom 
ställer olika krav. Således blir resultatet av denna uppsats en generell processkarta, eller en 
förbättring av den nuvarande kartan som identifieras av dispatchern.  
 
Dispatchern erkänner att företaget inte har en väldefinierad bild av hur den interna 
felärendeprocessen ser ut. Visserligen har företaget en del rutiner som redogör för hur denna 
process ska se ut, dock finns det ingen visualiserad karta som underlättar helhetsförståelsen av 
felärendeprocessen. Därför tror dispatchern att företaget kan ha bra användning av en 
väletablerad karta över felärendeprocessen.  
 
En tydlig fördel som dispatchern ser med att processorientera arbetet och visualisera processer 
är att kunna se hela verksamheten även om man är ny på företaget. Dessa beskrivningar skulle 
exempelvis användas för att introducera nya medarbetare i verksamheten samt även vid 
utbildningar. De hinder som dispatchern ser med att kunna förändra verksamheten är att 
verksamhetens inre delar är starkt beroende av varandra, vilket gör att en liten förändring 
någonstans kommer att kräva ytterligare förändringar i andra led. Små förändringar leder 
följaktligen till större förändringar, vilket i sin tur är både kostsamt och tidskrävande. 
 
IT-teknikern (fortsättningsvis teknikern) har i uppgift att ta emot ärenden från dispatchern och 
planera sina kommande jobb så att tidseffektiviteten maximeras. Detta görs bl.a. genom att 
utföra service hos kunder som befinner sig nära andra kunder som också behöver service. 
Detta kan förvisso vara lättare sagt än gjort eftersom det ibland finns kunder som har högre 
prioritet än andra (beroende på typ av avtal de har med ZXY) vilket gör att dessa uppdrag 
måste prioriteras. 
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Teknikern anser att, trots att det finns brister med den nuvarande processkartan, det samtidigt 
finns svårigheter med att kunna realisera några förbättringar. Detta beror bl.a. på att ZXY är 
ett stort företag med en komplex struktur, vilket gör att verksamhetsförändringar kan vara 
krävande avseende tid och kostnad. En annan orsak till varför teknikern anser att det är svårt 
att göra förändringar internt i organisationen är p.g.a. att det är svårt att se 
förbättringsmöjligheter utan konkreta exempel på hur förändringarna kan generera positiva 
resultat.  
 
Enligt teknikern finns det stora möjligheter att förbättra felärendeprocessen. Han menar att det 
är tidskrävande för ZXY's support att ta emot manuella ärenden eftersom dessa kräver att 
supporten själva skapar ärenden för att sedan kunna lägga in dem i systemet. Elektroniska 
(automatiska) ärenden å andra sidan, skickas direkt från kunden och hamnar i systemet med 
lite eller ingen inblandning av supporten. Detta är dock något som baseras på kundens 
förmåga att generera ett elektroniskt ärende.  
 

3.3 Genomgång och kartläggning av den nuvarande felärendeprocessen ur 
dispatcherns perspektiv 
Efter en intervju med dispatchern blev den nuvarande ärendeprocessen identifierad. Nedan 
kommer det att presenteras en processkarta (figur 4 i avsnitt 3.4.1) samt en tillhörande tabell 
som beskriver processen från start till slut. Följande processkarta visar alltså hur dispatchern 
(och den interna avdelningen i helhet) ser på processflödet. Uppsatsen utgår ifrån att detta är 
hur felärendeprocessen faktiskt ser ut i dagsläget. Nedanstående processkarta blir en central 
utgångspunkt bland processkartorna eftersom det är den som har som är den aktuella kartan 
över felärendeprocessen idag. 
 

3.3.1 Felärendeprocessen ur dispatcherns perspektiv 
Figur 3 visar hur felärendeprocessen ser ut i dagsläget hos ZXY enligt dispatchern.  
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Figur 3. Processkarta över den nuvarande felärendeprocessen. Identifierad av dispatchern på ZXY. Visualiserad 
av författaren.  
 
 

3.3.2 Processkartans innehåll 
För att förklara innehållet av processkartan används en tabell (vars struktur beskrivs i avsnitt 
3.1.2). Tabellen ser ut som följande (tabell 1): 
 
 
Tabell 1. Tabell innehållande beskrivning av dispatcherns processkarta.  

Steg Typ Namn på 
symbol 

Beskrivning 

1.0 Trigger IT-problem 
hos kund. 

Det som triggar (initierar) processen när kund upplever 
ett problem. Här handlar det om att kunden inte själv 
vet hur detta IT-relaterade problem går att lösas och 
därför kontaktar ZXY för att få stöd. Ett ärende skapas 
av kundföretaget och skickas till ZXY. 

2.0 i/o ZXY 
meddelade om 
problemet 

ZXY blir medvetna om att kunden har ett problem. 
Detta sker genom att ZXY's support blir kontaktade av 
kundföretagets interna support.  

3.0 Vägval Elektroniskt Enligt dispatchern finns det två vägar som processen 
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(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

kan gå. Antingen genom ett automatiskt ärende som 
skapats och lagts till i systemet, eller via ett manuellt 
ärende. 

3.1 Vägval 
[Automa
tiskt] 

Elektroniskt 
(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

Det automatiska ärendet kortar ledtiden något eftersom 
ärendet hamnar i ZXY's system direkt, utan att företaget 
behöver lägga in ärendet manuellt i sitt system. Härifrån 
går flödet vidare till i/o 4.0 "Elektroniskt ärende 
ankommer".  

3.2 Vägval 
[Manuell
t] 

Elektroniskt 
(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

Om ärendet istället är manuellt, d.v.s. genom att kunden 
ringer eller mailar in ärendet (till skillnad från det 
automatiska, där ärendet skickas in direkt till systemet) 
kommer detta att påverka den totala tiden för 
hanteringen av ärendet. Här krävs det att supporten 
själva lägger in ärendet i ZXY's ärendesystem.  Härifrån 
går flödet vidare till aktiviteten 6.0 "Skapa manuellt 
ärende".  

4.0 i/o Elektroniskt 
ärende 
ankommer 

Om vägvalet (steg 3.1) är automatiskt, hamnar 
processflödet här, d.v.s. ZXY får ett ärende automatiskt 
från kunden.  

5.0 Aktivitet Skapa ärende i 
system 

Även om ärendet är automatiskt, behöver ZXY utföra 
en intern aktivitet för att ärendet skall läggas in det egna 
systemet. Information om kunden, problemet och 
nödvändig information skrivs in i ärendet.  

6.0 Aktivitet Skapa 
manuellt 
ärende 

Här hamnar flödet om vägvalet (steg 3.2) är manuellt. 
Supporten på ZXY skapar ett helt nytt ärende utifrån 
kundens behov och felbeskrivning. Detta tar längre tid 
än det automatiska vägvalet (steg 3.1) ovan.  

7.0 i/o Ärende skapat 
i systemet 

Outputen här blir ett skapat ärende i systemet.  

8.0 Aktivitet Göra 
fördiagnos 

Här gör supporten en fördiagnos på ärendet. Med det 
menas att supporten försöker lista ut vad problemet har 
orsakats av, och hur det problemet kan lösas på bästa 
sätt.  

9.0 i/o Ärende 
uppdaterat 
med 
fördiagnos 

Här är outputen ett uppdaterat ärende med fördiagnos. 
Nu har ärendet mer information om möjlig orsak och 
lösning till problemet.  

10.0 Vägval Kan supporten 
lösa problemet 
direkt? 

Kan supporten lösa problemet direkt, eller måste flödet 
fortsätta så att en tekniker blir skickad till kunden? 

10.1 Vägval 
[Ja] 

Kan supporten 
lösa problemet 
direkt? 

Om supporten kan lösa problemet direkt (genom att 
kontakta kunden eller fjärrstyra), blir problemet löst och 
då avslutas processen eftersom kunden blir nöjd (steg 
24.0). 

10.2 Vägval 
[Nej] 

Kan supporten 
lösa problemet 
direkt? 

Om supporten inte kan lösa problemet direkt, blir  

11.0 Aktivitet Uppdatera 
hårdvarustatus 

Om förra vägvalet (steg 10.0) blev ett "Nej", hamnar 
processflödet här. Supporten kontrollerar 
hårdvarustatus, d.v.s. undersöker om hårdvaran hos 
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kunden behöver bytas. Ärendet uppdateras med 
nödvändig information om vilken hårdvara som har 
skadats, vilken reservdel som behöver beställas samt 
teknisk information om reservdelen. Om hårdvaran inte 
behöver bytas ut mot en ny, uppdateras ärendet med den 
informationen istället.  

12.0 i/o Hårdvarustatus 
uppdaterad 

Outputen blir ett uppdaterat ärende i systemet. Nu 
innehåller ärendet även hårdvaruinformation och förslag 
på eventuell reservdel som behöver beställas och 
användas. 

13.0 Aktivitet Placera ärende 
i kösystem 

Supporten ZXY lägger ut ärendet i kösystemet. Detta 
kösystem innehåller de olika aktuella ärendena från 
kunder i hela landet. Hur ärendet tas upp av dispatcher 
beskrivs i steg 15.0 "Plocka ärende från kösystem". 

14.0 i/o Ärende 
placerat i 
kösystem 

Outputen blir ett färdigt ärende som ligger i kösystemet. 
Det väntar nu på en dispatcher som ansvarar för 
regionen som kunden befinner sig i. 

15.0 Aktivitet Plocka ärende 
från kösystem 

Dispatchern plockar nu ärendet från kösystemet. Här 
går dispatchern igenom den information som finns 
tillgänglig, och utifrån den utse en korrekt tekniker för 
jobbet. 

16.0 Output Ärende plockat 
av dispatcher 

Outputen blir ett ärende som är plockat ur kösystemet, 
som ligger i dispatcherns händer.  

17.0 Vägval Behöver 
reservdel 
beställas? 

Här behöver dispatcher kontrollera om supporten har 
föreslagit en reservdel till detta ärende. Om supporten 
har gjort det, blir nästa steg för dispatchern att 
kontrollera om denna reservdel finns eller inte på 
teknikerns uthämtningsplats (depå). Om en sådan 
reservdel redan finns hos teknikern, behöver det inte 
beställas en ny.  
 
Detta görs genom att dispatchern går igenom sitt system 
och skriver materialnumret för den förslagna 
reservdelen, och sedan ser om den finns som 
"tillgänglig" hos teknikern.  

17.1 Vägval 
[Ja] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om teknikern inte har den korrekta reservdelen på 
depån, behöver dispatchern göra en beställning på 
reservdelen. Flödet fortsätter härifrån till steg 18.0. 

17.2 Vägval 
[Nej] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om det redan finns en sådan reservdel på depån, 
behöver ingen reservdel beställas, och därför fortsätter 
flödet vidare till steg 20.0. 

18.0 Aktivitet Beställa 
reservdel 

Om vägvalet i steg 17.0 blev ett "Ja", ska dispatchern 
beställa reservdelen som föreslogs av supporten i steg 
XX. Här anges även vart paketet ska levereras, 
beroende på vilken depå som är närmast kunden eller 
teknikern.  

19.0 i/o Reservdel 
beställd 

Reservdelen är nu beställd, och är på väg till teknikern. 
Leveranserna brukar ske under natten, så teknikern kan 
använda reservdelen redan nästa vardag. För ärenden 
som har högre prioritet, kan leveranserna skickas med 
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3.4 Genomgång och kartläggning av den nuvarande felärendeprocessen ur 
den egna observationen 
Nedanstående processkarta (figur 4) blev identifierad av mig själv (författaren), genom att 
observera hur företaget ZXY arbetade med felärendeprocessen. Detta är alltså helt utifrån 
mitt egna perspektiv och kan därför se annorlunda ut än vad den faktiska bilden är. 
Processkartan är således oberoende av hur dispatcherns och IT-teknikerns perspektiv ser ut. 
Viktigt att känna till är att denna processkarta identifierades först innan respondenternas 
p.g.a. att den egna observationen inte skulle påverkas av hur de beskrev felärendeprocessen 
ur sitt perspektiv. 
 

3.4.1 Felärendeprocessen, egen observation 
Utifrån dispatcherns beskrivning under intervjun av hur den nuvarande felärendeprocessen 
såg ut, kunde följande processkarta visualiseras (figur 4): 

bud samma dag. 
20.0 Aktivitet Tilldela 

uppdrag 
Dispatchern har nu gjort de nödvändiga förfarandena 
för att lämna över ärendet till teknikerns händer. 
Teknikern kontaktas via telefon för att bli meddelad om 
ärendet och dess specifikationer. Efter att teknikern har 
accepterat och förstått hur jobbet ska göras, skickar 
dispatchern ärendet till teknikerns telefon via 
applikationen som används internt av företaget.  

21.0 i/o Tekniker 
meddelad om 
ärendet 

Teknikern har nu all information den behöver för att 
kunna utföra jobbet.  

22.0 Aktivitet Utföra service Tekniker åker nu till kunden och utför service. Om en 
reservdel beställdes för detta ärende tas den med också, 
tillsammans med verktygen för att klara av uppdraget. 

23.0 Vägval  Kunde 
tekniker göra 
klart jobbet? 

Här hamnar vi hos ett vägval. Ibland kan det hända att 
teknikern inte gör klart jobbet. Detta kan bero på flera 
olika orsaker, t.ex. arbetstiden för kund eller tekniker 
tagit slut, fel reservdelen som föreslagits inte fungerade 
eller om teknikern behöver åka till en högre prioriterad 
kund.  

23.1 Vägval 
[Ja] 

Kunde 
tekniker göra 
klart jobbet? 

Om vägvalet går till "Ja", innebär det att teknikern 
kunde göra klart jobbet. Då avslutas processflödet 
eftersom kunden blir nöjd. Detta är vad ZXY vill 
åstadkomma med denna process. 

23.2 Vägval 
[Nej] 

Kunde 
tekniker göra 
klart jobbet? 

Om tekniker inte kunde göra klart jobbet av någon 
anledning, skickas ärendet tillbaka till steg XX, 
tillsammans med en orsak till varför jobbet inte 
avslutades. Med den informationen kan supporten lista 
ut vad som behöver göras vid nästa kundbesök.  

24.0 Resultat Nöjd kund Kunden är nöjd med ZXY's prestation, jobbet är nu 
avslutat. Ärendet tas bort ur systemet.  
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Figur 4. Processkarta över felärendeprocessen . Egen observation. Identifierad och visualiserad av författaren.  
 
 

3.4.2 Processkartans innehåll 
För att förklara innehållet av processkartan används en tabell (vars struktur beskrivs i avsnitt 
3.1.2). Tabellen ser ut som följande (tabell 2): 
 
Tabell 2. Tabell innehållande beskrivning av den egna observationens processkarta.  

Steg Typ Namn på 
symbol 

Beskrivning 

1.0 Trigger IT-problem 
uppstår hos 
kund 

Processen börjar med en trigger, d.v.s. ett behov eller 
problem. Här handlar det om att kunden inte själv vet 
hur detta IT-problem går att åtgärdas och därför 
kontaktar ZXY för att få stöd.  

2.0 Aktivitet Ta emot 
ärende 

I denna aktivitet tar ZXY emot ärendet. Detta 
mottagande innebär att företaget lägger in ärendet i sitt 
interna felärendesystem. 

3.0 i/o Ärende skapat Denna output blir utfallet av föregående aktivitet. Nu 
har ZXY skapat ärendet, och därför är outputen ett 
ärende. Dock är det viktigt att känna till att ärendet inte 
innehåller all nödvändig information som gör den 
komplett.   

4.0 Aktivitet Upprätta 
fördiagnos 

I denna aktivitet gör ZXY's interna support en så kallad 
fördiagnos, som har som syfte att ta reda på vad felet är, 
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vad kunden kan ha gjort för att orsaka felet samt förslag 
till åtgärd. 

6.0 i/o Fördiagnos 
upprättad 

Fördiagnosen har gjorts och ärendet är nu uppdaterat 
med denna information.   

7.0 Aktivitet Kontrollera 
hårdvarustatus 

Nästa steg i flödet blir att kontrollera hårdvarustatus. 
Här utför supporten på ZXY en undersökning för att ta 
reda på om den berörda hårdvaran har blivit defekt i 
samband med att kunden upplevt problemet.  

8.0 Vägval Behöver 
hårdvara bytas 
ut? 

Här kommer vi till ett vägval. Behöver hårdvaran bytas ut? 
Det är viktigt att visa hur flödet rör sig om hårdvaran 
behöver bytas, eller om det inte behöver det. 

8.1 Vägval 
[Ja] 

Behöver 
hårdvara bytas 
ut? 

Om supporten misstänker att hårdvaran behöver bytas, 
blir nästa steg 9.0 "Information om hårdvara". 

8.2 Vägval 
[Nej] 

Behöver 
hårdvara bytas 
ut? 

Om supporten istället tror att problemet inte är 
hårdvarumässigt (d.v.s. ingen hårdvara behöver bytas 
ut) hoppar flödet till steg 12.0 "Föreslå åtgärd till 
problem". 

9.0 i/o Information 
om hårdvara 

Denna output blir resultatet av föregående vägval (steg 
8.0) om den följer "Ja"-vägen, d.v.s. här erhålls 
information om hårdvara om supporten konstaterar att 
hårdvaran behöver bytas ut.  

10.0 Aktivitet Uppdatera 
ärende 

I denna aktivitet uppdaterar supporten ärendet med 
nödvändig information om förslag till hårdvara. 
Informationen består bl.a. av materialnummer till 
hårdvaran (som behöver beställas) samt tekniska 
specifikationer om hur och varför hårdvaran behöver 
bytas. 

11.0 i/o Uppdaterat 
ärende 

Nästa steg blir en output. Outputen är ett uppdaterat 
ärende med förslag till hårdvara.  

12.0 Aktivitet Föreslå åtgärd I detta steg föreslår supporten en åtgärd till problemet. 
Här kan det handla om att de föreslår hur hårdvaran ska 
bytas, hur systemet ska uppdateras eller liknande. Detta 
underlättar teknikerns jobb när denne är hos kunden för 
att utföra service. 

13.0 i/o Uppdaterat 
ärende (med 
åtgärdsförslag) 

Outputen (efter steg 12.0) är ett uppdaterat ärende med 
åtgärdsförslag.  

14.0 Aktivitet Meddela 
dispatcher 

I denna aktivitet meddelar ZXY's support dispatchern i 
lämplig region (företrädesvis där kunden befinner sig) 
om ärendet och kunden.  

15.0 i/o Dispatcher 
meddelad om 
ärende 

Här blir dispatchern meddelad om ärendet. Ärendet 
hamnar i dennes händer, därför ansvarar dispatchern 
från och med nu för att problemet ska åtgärdas.  

16.0 Aktivitet Finna lämplig 
tekniker 

Här undersöker dispatchern regionens samtliga tekniker 
för att veta vilka som är tillgängliga vid det tillfället 
som kunden behöver hjälp. Den tänkbara teknikern för 
jobbet måste även ha rätt kompetens för att klara av att 
utföra jobbet.  

17.0 i/o Lämplig Denna output är resultatet av sökandet av tillgänglig 
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tekniker 
funnen 

tekniker i förra aktiviteten. Outputen är att dispatchern 
har hittat en tekniker som kan åtgärda problemet.  

18.0 Vägval Behöver 
reservdel 
beställas? 

Här kommer ett val, nämligen om reservdel behöver 
beställas. Notera att det inte handlar om behovet av en 
reservdel här, utan behovet att beställa en. Eftersom den 
förslagna reservdelen (från steg 10.0) kan redan finnas på 
depån för den valda teknikern, kommer reservdelen inte att 
behöva beställas.  

18.1 Vägval 
[Ja] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om dispatchern (via systemet) ser att det inte finns en 
reservdel som matchar förslaget som redan finns på 
depån, blir valet "Ja" och därför går flödet vidare till 
nästa aktivitet (steg 19.0). 

18.2 Vägval 
[Nej] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om dispatchern ser att den korrekta reservdelen redan 
finns på depån, behöver ingen reservdel beställas och 
därför går flödet vidare till steg 21.0. 

19.0 Aktivitet Beställ 
reservdel 

Här gör dispatchern en beställning på förslagen 
reservdel utifrån supportens förslag i ärendet. 

20.0 i/o Reservdel 
beställd 

Resultatet av förra aktiviteten leder till denna output, 
nämligen en beställd reservdel. Beställningen görs i 
teknikerns namn och den levereras till rätt adress 
(depå). 

21.0 Aktivitet Meddela 
tekniker 

I denna aktivitet meddelas teknikern om ärendet, 
kunden samt datum och tid för när jobbet ska utföras. 
Dessutom kommer den få information om eventuell 
hårdvara/reservdel som beställts till den.  

22.0 i/o Tekniker 
meddelad 

Här har teknikern fått nödvändig information om 
ärendet och kunden. Utöver det vet teknikern nu också 
vilket datum och tid som den senast behöver reparera 
detta fel. Kunden får i samband med kontakt med 
dispatchern ärendet på sin arbetstelefon. Så att det ska 
kunna vara möjligt att se ärendets specifikationer när 
som helst.  

23.0 Aktivitet Meddela kund I denna aktivitet meddelar teknikern kunden om att 
denne mottagit ärendet och när den har planerat att 
komma för att reparera felet.  

24.0 i/o Meddelad 
kund 

Outputen här blir att kunden är medveten om att en 
tekniker har informationen som krävs för att utföra 
service. Kunden vet även när teknikern har planerat att 
komma och därför gör platsen för teknikern bekväm att 
arbeta i. 

25.0 Aktivitet Åtgärda 
problem 

Teknikern åker nu mot kunden för att åtgärda 
problemet. Verktyg, manualer och eventuella 
reservdelar tas med för att säkerställa att kunden får 
bästa service. 

26.0 Resultat Kund får 
service 

Det sista steget i processkartan är en output, ett resultat 
från hela kedjan. Resultatet är varför processkedjan 
initierades från första början. Kunden får sitt problem 
åtgärdat och blir därför nöjd. Ärendet avslutas. 
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3.4.3 Analys av felärendeprocessen 
Eftersom denna processkarta över den interna felärendeprocessen (figur 4) är identifierad 
utifrån en egen observation av/över företaget, är det inte inte helt oväntat att den avvek från 
den faktiska processbeskrivningen över ZXY's felärendeprocess (som identifierades av 
dispatchern, se nedan). Nedan kommer de mest betydande avvikelserna från den faktiska 
(dispatcherns) processkarta att presenteras: 
 
 I steg 2.0 och 3.0 tas ärendet emot och skapas i systemet enligt den egna observationen. 

Avvikelsen från dispatcherns processkarta visar att det egentligen bör vara ett vägval som 
frågar om ärendet är automatiskt eller manuellt. Detta eftersom ZXY kan ta emot ärendet 
automatiskt genom att kunden skickar in ett elektroniskt ärende, eller genom att kunden 
kontaktar ZXY och går igenom problemet steg för steg tills ZXY har tillräckligt med 
information att själva skapa ett ärende i systemet.  
 

 I den egna observationen nämns inget om att supporten på ZXY gör ett försök att åtgärda 
problemet redan innan ärendet skickas till dispatchern (och teknikern). Dispatchern 
identifierade detta i steg 10.0 (i dispatcherns processkarta). Vägvalet i detta steg heter 
"Kan supporten åtgärda problemet direkt?", och innebär att supporten kan välja mellan att 
antingen försöka åtgärda problemet direkt genom direktkontakt med kunden (oftast via 
telefon), eller att gå vidare till nästa steg "Uppdatera hårdvarustatus".  
 

 Enligt dispatcherns perspektiv (steg XX i dispatcherns processkarta) finns aktiviteten 
"Placera ärende i kösystem", som enligt dispatchern utförs när supporten är färdiga med 
att föreslå en åtgärd till problemet, och sedan skickar ärendet vidare till en kö där samtliga 
dispatchers i landet kan se dem samt plocka ärenden som är lämpliga för dem. En sådan 
aktivitet finns inte med i den egna observationen. Enligt den egna observationen behövdes 
inte någon sådan aktivitet eftersom ärendet skickas direkt till dispatchern i den regionen 
som kunden (som ärendet är kopplat till) befinner sig.  
 

 I den egna observationen har det inte identifierats någonstans om vad som sker om 
teknikern (i steg 25.0) inte lyckas åtgärda problemet hos kunden. Här förutsätts således att 
teknikern alltid avslutar jobbet utan att behöva avbryta det. I dispatcherns perspektiv av 
felärendeprocessen finns det ett vägval som frågar "Kunde tekniker göra klart jobbet?" 
(steg 23.0 i dispatcherns tabell) som innebär att det kan gå två vägar beroende på om 
teknikern avslutar jobbet eller inte. Eftersom det kan finnas flera olika anledningar till 
varför ett uppdrag avbryts, bör det vara en naturlig del av processkartan. 

 

3.5 Genomgång och kartläggning av den nuvarande felärendeprocessen ur 
IT-teknikerns perspektiv 
Teknikern intervjuades för att kunna identifiera dennes perspektiv av felärendeprocessen på 
ZXY. Tanken var att teknikerns perspektiv på processen skulle förse med ytterligare 
information om nuläget, eller hur det bör se ut enligt teknikern själv.  
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3.5.1 Felärendeprocessen ur teknikerns perspektiv 
IT-teknikern intervjuades för att ta fram en processkarta utifrån dennes perspektiv. Det visade 
sig att den skilde sig både från vad det egna perspektivet, och dispatcherns perspektiv på 
felärendeprocessen. Detta var trots allt inte oväntat eftersom teknikern såg processen och dess 
flöde på ett annorlunda sätt än vad dispatchern gjorde. Att dispatchern och teknikern befann 
sig på olika nivåer i den traditionella hierarkin i företaget gav dem olika synvinklar på en och 
samma process. Nedan presenteras processkartan för felärendeprocessen utifrån teknikerns 
perspektiv (figur 5): 
 

 
Figur 5. Processkarta över felärendeprocessen. Identifierad av IT-teknikern på ZXY. Visualiserad av författaren. 
 
 
 

3.5.2 Processkartans innehåll 
För att förklara innehållet av processkartan används en tabell (vars struktur beskrivs i avsnitt 
3.1.2). Tabellen ser ut som följande (tabell 3): 
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Tabell 3. Tabell innehållande beskrivning av teknikerns processkarta.  

Steg Typ Namn på 
symbol 

Beskrivning 

1.0 Trigger Problem hos 
kund 

Det som triggar (initierar) den första processen, eller 
snarare hela processkartan, är när kund upplever ett 
problem. Här handlar det om att kunden inte själv vet 
hur detta IT-relaterade problem går att lösas och därför 
behöver hjälp av ZXY för att få problemet åtgärdat. 

2.0 Vägval Elektroniskt 
(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

Innan ett felärende kan skapas hos företaget ZXY behöver 
man först veta om det är ett automatiskt eller manuellt 
ärende. Ett automatiskt ärende skickas till ZXY's system 
direkt, medan ett manuellt felärende måste skapas "från 
scratch" genom att kunden kontaktar ZXY. Detta kan göras 
antingen via telefon eller e-post. 

2.1 Vägval 
[Manuellt] 

Elektroniskt 
(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

Om ärendet skapas manuellt går flödet vidare till steg 3.0 
"Rapportera in ärende".  

2.2 Vägval 
[Automatis
kt] 

Elektroniskt 
(automatiskt) 
eller manuellt 
ärende? 

Om kunden istället har möjlighet att skapa ett automatiskt 
ärende (som skickas in direkt till ZXY's system) , går flödet 
vidare till outputen 6.0 "Ärende tillagt i systemet".  

3.0 Aktivitet Rapportera in 
ärende 

Kunden rapporterar in felärendet genom att ringa eller maila 
ZXY och beskriva problemet.  

4.0 i/o Ärendebeskrivni
ng mottagen 

Här är beskrivningen av ärendet mottagen av ZXY. Det är 
dock viktigt att känna till, att själva ärendet är ännu inte 
inlagt i systemet. Det görs i nästa steg. 

5.0 Aktivitet Lägga in 
manuellt ärende 

Supporten på ZXY lägger in ärendet genom att fylla i 
nödvändiga parametrar och fält i felärendesystemet. Här 
används informationen som erhölls av kunden. 

6.0 i/o Ärende tillagt i 
systemet 

Här är systemet uppdaterat med felärendet för den berörda 
kunden.  

7.0 Aktivitet Göra fördiagnos En fördiagnos görs av supporten på ZXY. Här undersöks vad 
felet är, vad som kan ha gått fel samt vad lösningen kan vara. 
Här finns även eventuella förslag till reservdelar som kan 
behövas bytas ut.  

8.0 i/o Fördiagnos 
skapad 

En fördiagnos är skapad. Nu finns det mer information i 
ärendet. 

9.0 Vägval Kan support 
försöka lösa 
problemet 
direkt? 

Ett vägval uppstår här. Ibland kan supporten misstänka att 
felet som orsakats hos kunden är lätt att fixa utan någon 
fysisk inblandning, d.v.s. genom att ringa kunden och 
vägleda den genom processen för att lösa problemet.  

9.1 Vägval [Ja] Kan support 
försöka lösa 
problemet 
direkt? 

Om supporten tror att de kan lösa problemet direkt går flödet 
vidare till nästa aktivitet (10.0). 

9.2 Vägval 
[Nej] 

Kan support 
försöka lösa 
problemet 
direkt? 

Om supporten inte tror att de kan lösa problemet direkt, går  
flödet vidare till steg 12.0. 

10.0 Aktivitet Åtgärda 
problem direkt 

Här försöker supporten att åtgärda problemet genom att 
kontakta kunden och ge den instruktioner om hur problemet 
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kan lösas. 
11.0 Vägval Kunde 

problemet 
åtgärdas? 

Ett vägval uppstår här, nämligen om supporten kunde åtgärda 
felet genom att ta kontakt med kunden. Ibland kan supporten 
göra ett försök till att åtgärda problemet och misslyckas.  

11.0 Vägval [Ja] Kunde 
problemet 
åtgärdas? 

Om supporten kunde åtgärda problemet blir syftet med hela 
processen uppfyllt, och därför avslutas flödet här. I 
processkartan kan man då se att nästa steg blir "Nöjd kund" 
(steg 20.0). 

11.5 Vägval 
[Nej] 

Kunde 
problemet 
åtgärdas? 

Om supporten inte kunde åtgärda problemet går flödet 
istället vidare till nästa steg (12.0) i kartan, nämligen "Skicka 
ärende till dispatcher".  

12.0 Aktivitet Skicka ärende 
till dispatcher 

Här skickar supporten ärendet till dispatchern i den korrekta 
regionen, d.v.s. regionen som kunden fysiskt befinner sig i. 
Det finns en grupp IT-tekniker och dispatchers som ansvarar 
för att täcka behoven för sina respektive regioner.  

13.0 i/o Dispatcher 
mottar ärende 

Här tar dispatchern emot ärendet från supporten. I samband 
med att detta steg initieras, hamnar ärendet i dispatcherns 
händer. Ärendet innehåller all information om felet, kunden, 
samt förslag till åtgärd och eventuella reservdelar som kan 
behöva beställas. 

14.0 Vägval Behöver 
reservdel 
beställas? 

Här frågas det om det behöver beställas en reservdel. 

14.1 Vägval [Ja] Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om supporten föreslog en reservdel till det ärendet, kommer 
dispatchern att behöva beställa denna del så att teknikern kan 
få med den till kunden i samband med servicebesöket. Nästa 
steg blir därför 15.0 "Beställa reservdel".  

14.2 Vägval 
[Nej] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om supporten anser att reservdel inte behövs, beställer 
dispatchern ingen reservdel. Nästa aktivitet blir då XX 
"Skicka ärende till tekniker".  

15.0 Aktivitet Beställa 
reservdel 

Här hamnar vi om reservdel behöver beställas. Dispatchern 
gör en beställning av reservdel med hjälp av materialnummer 
och specifikationer om den skadade delen. Här anges även 
vilken tekniker som delen är beställd till, så att den levereras 
till rätt plats.  

16.0 i/o Reservdel 
beställd 

Detta är outputen av aktiviteten i steg 15.0. En reservdel är 
beställd. Reservdelen brukar ankomma till depån redan under 
natten som beställningen gjordes. Detta säkerställer att 
tekniker har den under nästkommande arbetsdag.  

17.0 Aktivitet Skicka ärende 
till tekniker 

När eventuell reservdel är beställd, och korrekt information 
är angiven i ärendet, skickas ärendet vidare till den teknikern 
som är passande för det jobbet. Det innebär bl.a. att teknikern 
ska befinna sig i samma region som kunden, samt ha den 
kompetens som krävs för att klara av att utföra jobbet. 

18.0 i/o Tekniker mottar 
ärende 

Tekniker tar nu emot det färdiga ärendet. All information om 
kund, adress, problem, orsak samt åtgärd finns i ärendet. 
Med hjälp av en applikation (som uteslutande används utav 
anställda på ZXY)  på teknikerns telefon kan teknikern när 
som helst se all information om ärendet och allt som berör 
det.  

19.0 Aktivitet Utföra service Här tar teknikern med sig all nödvändig dokumentation, 
verktyg samt eventuella reservdelar för att utföra jobbet. 
Teknikern åker till kunden och åtgärdar problemet.  

20.0 Resultat Nöjd kund Teknikern har utfört service hos kund, och är därför klar med 
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3.5.3 Analys 
Här avviker teknikerns perspektiv från dispatcherns processkarta eftersom teknikern inte ser 
felärendeprocessen på samma vis som dispatchern gör eftersom han befinner sig på en annan 
nivå i organisationshierarkin. Teknikern hade olika benämningar på innehållet av 
processkartan, dock var den för det mesta relativt snarlik dispatcherns perspektiv på 
felärendeprocessen. 
 
På samma vis som i avsnitt 4.4.3, kommer här att presenteras de viktigaste skillnaderna, eller 
avvikelserna, mellan dispatcherns perspektiv på felärendeprocessen, och teknikerns: 
 
 I steg 3.0 i teknikerns processkarta återfinns aktiviteten "Rapportera in ärende". Här 

menar teknikern att aktiviteten utförs av kundföretaget själva, som även går att se med 
hjälp av bakgrundsfärgen bakom aktiviteten. Enligt dispatcherns processkarta finns det 
ingen aktivitet som utförs utav kunden, istället finns det endast en trigger och ett slut som 
berör kunden direkt. Det utförs utan tvivel många aktiviteter av kunden som leder fram till 
att ärendet skapas, men dessa får mindre fokus i denna uppsats eftersom fokuset istället 
ligger på den interna felärendeprocessen.  
 

 I teknikerns processkarta finns ett vägval (steg 9.0) som heter "Tror supporten att de kan 
åtgärda problemet direkt?". Om "Ja", försöker supporten att åtgärda problemet. Här 
kommer den tydliga avvikelsen, nämligen ännu ett vägval efter att ha försökt att åtgärda 
problemet. Vad händer om supporten inte kan åtgärda felet? Enligt teknikerns perspektiv 
heter det andra vägvalet (steg 11.0) "Kunde problemet åtgärdas?" och innebär att 
supporten inte alltid lyckas åtgärda felet om de gör ett försök. I dispatcherns processkarta 
är det istället ett vägval som frågar "Kan supporten lösa problemet direkt?", och kan 
antingen bli ett "Ja" och till processens slut "Nöjd kund", eller "Nej" och fortsätta till nästa 
steg "Uppdatera hårdvarustatus". Det går att argumentera för- eller emot båda metoderna 
(dispatcherns- och teknikerns processkarta), och vilken som ger den tydligaste bilden av 
hur felärendeprocessen faktiskt ser ut, även om båda processkartorna är övergripligt 
likartade.  
 

 I steg 12.0 i teknikerns processkarta heter aktiviteten "Skicka ärende till dispatcher", och 
innebär att supporten för ärendet vidare till dispatchern när all nödvändig information om 
kund, åtgärdsförslag, problem och eventuell hårdvara är tillagd. Enligt dispatchern i (steg 
13.0) "Placera ärende i kösystem", placeras ärendet i kösystemet istället för att skicka det 
till en av landets dispatchers. Detta görs eftersom det inte alltid är givet att ett ärende för 
en kund i en viss region hanteras av dispatchern i samma region. Ärendet plockas sedan 
av en lämplig dispatcher i aktiviteten "Plocka ärende från kösystem" (steg 15.0 i 
dispatcherns processkarta).  

jobbet. Kunden är nöjd och jobbet är avslutat.  
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4	Förslag	till	en	förbättrad	felärendeprocess	

4.1 Förslag till en ny processkarta 
Förbättringsförslaget togs fram genom att analysera de tidigare tre identifierade 
processkartorna (egna observationen, teknikerns och dispatcherns). Genom en grundlig analys 
var det möjligt att finna styrkor i processkartorna, som sedan användes för att ta fram en ny 
och förbättrad version av dem. Eftersom den egna observationen och teknikerns perspektiv på 
felärendeprocessen hade avvikande processkartor i förhållande till dispatcherns, användes 
avvikelserna till att ta fram nya idéer för ett förbättringsförslag. Utifrån den egna 
observationen kunde inte den faktiska felärendeprocessen (eller åtminstone inte hela) 
identifieras och därför ritade jag upp processkartan så som jag trodde felärendeprocessen såg 
ut, d.v.s. fyllde i de okända delarna av processen med vad jag ansåg var logiskt. Detta gav 
upphov till idéer som bidrog till nya förbättringsförslag. 
 
Vidare var teknikerns och dispatcherns genomgångar av möjliga förbättringsåtgärder en 
utgångspunkt för att kunna ta fram den nya processkartan. Genom att kombinera vad de 
betraktade som en förbättring av den nuvarande felärendeprocessen, blev det möjligt att 
identifiera ytterligare små justeringar att inkludera i den nya framtagna processkartan. Nedan 
kommer den nya processkartan och dess tillhörande tabell att presenteras (figur 6): 
 

 
Figur 6. Processkarta över förbättringsförslaget för felärendeprocessen. Identifierad och visualiserad av 
författaren. 
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4.2 Processkartans innehåll 
För att förklara innehållet av processkartan används en tabell (vars struktur beskrivs i avsnitt 
3.1.2). Tabellen ser ut som följande (tabell 4): 
 
Tabell 4. Tabell innehållande beskrivning av förbättringsförslagets processkarta.  

Steg Typ Namn på 
symbol 

Beskrivning 

1.0 Trigger IT-problem 
hos kund 

Här triggas processen av ett IT-problem hos kunden. På 
samma vis som de andra processkartorna sker detta när 
kunden får ett problem (som ingår ZXY's avtal) som 
behöver åtgärdas.  

2.0 i/o Elektroniskt 
(automatiskt) 
ärende mottaget 

Här är outputen ett skapat automatiskt ärende. Observera att 
det inte finns ett vägval (som i dispatcherns processkarta) 
som antyder att det antingen kan vara ett elektroniskt eller 
manuellt ärende. Med detta menas att det föreslås att 
samtliga kunder ska föra fram sitt felärende via ett 
automatiskt ärende, så att ZXY slipper göra det manuellt 
internt. Detta gör således att ledtiden kan kortas ner utan att 
påverka effektiviteten.  

3.0 Aktivitet Göra 
fördiagnos/ 
hårdvarukontroll 

En fördiagnos och en hårdvarukontroll görs av supporten på 
ZXY. Här har båda stegen (fördiagnos och hårdvarukontroll) 
kombinerats för att göra dem under samma aktivitet. I 
samband med hårdvarukontrollen kan även ett förslag till en 
reservdel skickas med, om det skulle behövas. 

4.0 i/o Ärende 
uppdaterat 

Ärendet är nu uppdaterat med en fördiagnos och 
hårdvaruinformation.  

5.0 Vägval Tror supporten 
att problemet 
kan åtgärdas 
direkt? 

Supporten kan redan i det här skedet misstänka att problemet 
kan vara tillräckligt enkelt att det inte behövs en tekniker på 
plats hos kunden för att åtgärda det.  

5.1 Vägval [Ja] Tror supporten 
att problemet 
kan åtgärdas 
direkt? 

Om supporten tror att problemet kan åtgärdas direkt kommer 
flödet fortsätta till steg 6.0 "Försöka åtgärda problem". 

5.2 Vägval 
[Nej] 

Tror supporten 
att problemet 
kan åtgärdas 
direkt? 

Om supporten inte tror att problemet kan åtgärdas direkt 
fortsätter flödet till steg 8.0 "Behöver reservdel beställas?". 

6.0 Aktivitet Försöka åtgärda 
problem 

Här försöker supporten åtgärda problemet direkt redan innan 
ärendet skickas vidare till dispatchern.  Problemet kan till 
exempel åtgärdas med ett telefonsamtal med kunden, där 
supporten vägleder kunden igenom lösningen. 

7.0 Vägval Åtgärdades 
problemet? 

Ett vägval uppstår här eftersom supporten inte alltid lyckas 
åtgärda problemet med kunden via ett telefonsamtal. 
Problemet kanske var större än de hade anat, och därför kan 
det krävas ett fysiskt besök hos kunden. 

7.1 Vägval [Ja] Åtgärdades 
problemet? 

Om supporten lyckas åtgärda problemet, finns det inget mer 
som behöver göras eftersom kunden blir nöjd (steg 22.0 
"Nöjd kund"). 

7.2 Vägval 
[Nej] 

Åtgärdades 
problemet? 

Om supporten inte lyckas åtgärda problemet fortsätter flödet 
vidare till nästa steg 8.0 "Behöver reservdel beställas?". 
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8.0 Vägval Behöver 
reservdel 
beställas? 

Ett vägval har placerats här. Här frågas om en reservdel 
behöver beställas.  

8.1 Vägval [Ja] Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om reservdel behöver beställas, fortsätter flödet vidare till 
nästa steg (9.0 "Beställa reservdel") i processkartan. 

8.2 Vägval 
[Nej] 

Behöver 
reservdel 
beställas? 

Om reservdel inte behöver beställas, går processflödet vidare 
till steg 11.0 "Föreslå åtgärd".  

9.0 Aktivitet Beställa 
reservdel 

Här utförs beställningen av reservdelen som föreslogs i steg 
3.0. Denna aktivitet utförs av supporten, till skillnad från 
vem den annars utförs av enligt dispatcherns perspektiv. 
Enligt dispatchern utförs beställningen av reservdel av 
honom själv. 

10.0 i/o Reservdel 
beställd 

Outputen blir en beställd reservdel, som redan börjar 
behandlas innan ärendet har förts vidare till dispatchern. 

11.0 Aktivitet Föreslå åtgärd Här föreslår supporten en konkret åtgärd till problemet. Att 
ha mycket information om ärendets relevanta delar kan vara 
en fördel eftersom teknikerns chanser att åtgärda problemet 
ökar. 

12.0 i/o Ärende 
uppdaterat med 
åtgärdsförslag 

Ärendet är nu uppdaterat med åtgärdsförslag och är redo att 
skickas till dispatchern.  

13.0 Aktivitet Skicka ärende 
till dispatcher 

Ärendet skickas direkt till dispatchern som befinner sig i den 
regionen som den berörda kunden i ärendet.  

14.0 i/o Dispatcher 
meddelad 

Dispatchern blir meddelad och mottar ärendet från 
supporten.  

15.0 Aktivitet Kontakta 
tekniker 

Här ska dispatchern söka tillgängliga tekniker inom 
regionen, och därefter kontakta den lämpliga teknikern som 
ska ta över ärendet och försöka åtgärda problemet. 

16.0 i/o Tekniker 
meddelad 

Rätt tekniker för jobbet är nu meddelad, och har mottagit 
ärendet på sin arbetstelefon. 

17.0 Aktivitet Meddela kund Teknikern meddelar kunden när kundbesöket kommer att 
ske. På så sätt kan teknikern arbeta ostört när den väl har 
kommit fram.  

18.0 i/o Kund meddelad Kunden är nu meddelad om när teknikern har bestämt att 
göra kundbesöket.  

19.0 Aktivitet Åtgärda 
problem 

Teknikern gör ett försök att åtgärda problemet hos kunden.  

20.0 Vägval Blev problemet 
åtgärdat? 

Här återfinns ett vägval. Frågan blir "Blev problemet 
åtgärdat?". Teknikern försökte i förra steget att åtgärda 
problemet, dock kan det ibland hända att jobbet inte blir 
utfört av någon oförutsedd anledning, t.ex. brist på tid eller 
korrekt reservdel. 

20.1 Vägval [Ja] Blev problemet 
åtgärdat? 

Om problemet blev åtgärdat, fortsätter processflödet vidare 
till sista steget, nämligen "Nöjd kund" (steg 22.0). 

20.2 Vägval 
[Nej] 

Blev problemet 
åtgärdat? 

Om problemet inte blir åtgärdat, fortsätter flödet vidare till 
nästa vägval "Behövs ny åtgärdsförslag?" (steg 21.0). 

21.0 Vägval Behövs ny 
åtgärdsförslag? 

Om vägvalet i föregående steg (20.0) går till "Nej", fortsätter 
den hit. Här frågas om det behövs ett nytt åtgärdsförslag om 
teknikern inte lyckas med att åtgärda problemet.  

21.1 Vägval [Ja] Behövs ny 
åtgärdsförslag? 

Om problemet inte blev åtgärdat p.g.a. brist på kompetens 
eller information gällande ärendet, eller om åtgärdsförslaget 
inte var korrekt, kommer det att behövas ett nytt 
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4.3 Analys av förbättringsförslaget 
Viktigt att känna till att förbättringsförslagen i avsnitt 4.1 (och den beskrivande tabellen i 
avsnitt 4.2) måste baseras på några antaganden. Det innebär bl.a. att några av dessa förslag 
kanske inte kan uppfyllas p.g.a. de långa och kostsamma förändringarna som behöver ske för 
att göra det möjligt. En annan anledning till varför vissa förbättringsförslag kanske inte kan 
realiseras är att de helt enkelt inte passar in i hur företaget i regel arbetar i dagsläget. 
 
Med det sagt kommer antagandena för förbättringsförslagen att presenteras nedan:  

 Steg 2.0 i processkartan "Elektroniskt (automatiskt) ärende mottaget" föreslår att det 
alltid tas emot ett automatiskt ärende från kunden. Så ser det inte ut i dagsläget, 
eftersom en del av ZXY's kunder rapporterar in sina ärenden manuellt, d.v.s. via 
telefon eller mail. Antagandet här blir således att ZXY's samtliga kunder är villiga att 
istället alltid välja att skapa sitt ärende automatiskt så att det hamnar i systemet utan att 
supporten på ZXY ska behöva skriva in specifikationerna manuellt. Uppfylls inte detta 
blir resultatet att ZXY får stå för de manuella ärendena, vilket de redan gör idag. 
 

 Fördiagnos och hårdvarukontroll (steg 3.0) görs i samma steg, och förutsätter att 
supporten har möjligheten att göra detta. I nuläget är de uppdelade i två separata 
aktiviteter. Eftersom fördiagnos och hårdvarukontroll båda behöver göras oavsett hur 
ärendet ser ut, kan det vara fördelaktigt att sätta ihop dem eftersom supporten är 
utförare av båda aktiviteterna (numera en aktivitet). Detta kan göra tidsbesparingar 
p.g.a. den kortare ledtiden som uppnås genom att sätta ihop två aktiviteter till en.  
 

 I steg 9.0 beställs en reservdel redan när ärendet ligger hos supporten. Här föreslås det 
således att istället för att vänta med att göra beställningen tills ärendet ligger hos 
dispatchern (så som det ser ut i dagsläget), kan det vara en fördel att beställa 
reservdelen så fort supporten har föreslagit en reservdel. Eftersom reservdelen som 
beställs kommer fram tidigast nästa arbetsdag (ibland senare), kan företaget behöva 
spara tid genom att göra beställningen i så tidigt skede som möjligt. Detta förutsätter 
dock att supporten har tillgång till systemet (som idag används av dispatchern) som 
används för att kontrollera vilka reservdelar som finns på vilken depå. Här förutsätts 
även att supporten beställer reservdelen till rätt depå utan att ha kontaktat någon 
tekniker. Det blir alltså en beställning till en (eller flera) depå inom den region som 
kunden befinner sig i.  
 

åtgärdsförslag från supporten. Därför går flödet tillbaka till 
steg 11.0 "Föreslå åtgärd". 

21.2 Vägval 
[Nej] 

Behövs ny 
åtgärdsförslag? 

Om problemet hos kund inte blev åtgärdat p.g.a. en 
anledning som inte berör brist på kunskap eller information, 
kommer ett nytt åtgärdsförslag inte att behövas (eftersom det 
nuvarande förslaget fortfarande är användbart). Därför går 
ärendet vidare till dispatchern (steg 14.0 "Dispatcher 
meddelad"). 

22.0 Resultat Nöjd kund Detta är sista steget. Resultatet, eller slutet av processkartan, 
uppnås när kunden har fått sitt problem åtgärdat. Det kan ske 
på två sätt: antingen åtgärdar teknikern problemet, eller så 
gör supporten det.  
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 Enligt dispatchern lägger supporten ärendet i en kö, där det sedan hämtas av en 
lämplig dispatcher som i sin tur distribuerar vidare det till en tekniker. Enligt 
förbättringsförslaget föreslås istället att (steg 13.0) skicka ärendet direkt till 
dispatchern. Antagandet blir därför att supporten redan vet att kunden i den berörda 
regionen kommer att behöva hanteras av den dispatchern som mottar ärendet av dem. 
Detta kan lösas genom att supporten skickar ärendet till dispatchern i regionen som 
kunden befinner sig. Om regionen är stor och har flera dispatchers som koordinerar 
den, kan dispatchern som mottar ärendet skicka det vidare till en lämplig kollega. 

 
Det är viktigt att komma ihåg att (som nämnt i avsnitt 2.4) kunden är den centrala delen i 
felärendeprocessen. Därför kan det vara en enorm fördel att låta denne samverka med den 
interna avdelningen för att få så lyckade resultat som möjligt. Kunden skulle till exempel 
kunna upplysa om åtgärder eller förslag till hur den föredrar att få sin service utförd. Med 
detta sagt är det samtidigt en svår uppgift att förändra kundens rutiner eftersom dessa kräver 
ett godkännande och ett gediget samarbete mellan företagen. 
 
Förbättringsförslaget i avsnitt 4.1 och dess tabell i avsnitt 4.2 innebär relativt stora 
förändringar i verksamheten. Således betyder det att det krävs en systematiskt metod för att 
verkställa dessa förändringar. Ljungberg och Larsson (2014) skriver om radikala 
processförbättringar (process reengineering) och hur dessa kan användas för att förändra en 
verksamhet. Att använda vad Ljungberg och Larsson skriver om (avsnitt 2.3) kan vara en bra 
metod att göra de nödvändiga förändringarna i verksamheten för att uppnå lyckade resultat. 
De fyra stegen är mobilisera, analysera, nykonstruera och realisera.  
 
Ljungberg och Larsson (2014) skriver om processredesign, där man huvudsakligen utgår från 
den redan identifierade processen, och sedan söker idéer till förbättringar. Skillnaden mellan 
redesign och processreengineering är att reengineering vanligen används vid större 
processförbättringsprojekt, medan redesign kan riktas mot mindre avgränsade processer. I 
detta fall rekommenderar jag därför att ZXY använder sig utav processredesign för att 
förbättra felärendeprocessen. Redesign bygger enligt Ljungberg och Larsson (2014) på 
ständiga förbättringar, vilket i ZXY's fall är det bästa långsiktiga angrepssättet enligt mig. 
Kunder och deras egna processer kommer med tiden att förändras. Förändringar kommer att 
ske internt i ZXY, t.ex. inom avdelningarna, personalen och även systemen som används. Alla 
dessa förändringar kommer att hindra en enda processkarta från att vara långsiktigt effektiv, 
vilket är varför företaget ska fokusera på att ständigt förbättra felärendeprocessen som 
Ljungberg och Larsson (2014) föreslår med processredesign.  
 
Ljungberg och Larsson (2014) betonar vikten av att kunna se helheten av alla delaktiviteter 
som krävs för att skapa nytta för en verksamhet. De rekommenderar således fem faser 
(förbered, förstå, förbättra, förverkliga och förvalta)  för processutvecklingsprojekt. Att 
använda sig utav dessa för att förändra felärendeprocessen är inte en omöjlig uppgift. Genom 
att gå igenom dessa steg, eller faser, på ett systematiskt vis, kan ZXY dra nytta av Ljungberg- 
och Larssons rekommendationer. 
 
För att implementera förslagen som presenterades rekommenderar jag därför att ZXY arbetar 
efter Ljungberg och Larssons (2014) fem faser för processutvecklingsprojekt:  
 
 Första fasen är förbered. Här gäller det att ZXY planerar, bemannar och förbereder 

processutvecklingsprojektet. Det är en bra idé att diskutera avgränsningar, resurser, 
aktörer och andra faktorer som kan påverka projektet.  
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 Andra fasen är  förstå. Information samlas in för att få en bild av hur nuläget ser ut. Denna 
uppsats har redan tagit fram nuläget med hjälp av intervjuerna (främst dispatcherns).  

 Tredje fasen är förbättra. Bör-läget tas fram efter en djupgående analys av nuläget. Denna 
uppsats har täckt fas tre genom att ta fram börläget i form av en egenutvecklad 
processkarta.  

 Fjärde fasen är förverkliga. Här ska företaget ta förbättringsförslag och implementera dem 
i organisationen. Innan implementationen existerar förbättringsförslagen endast i pappers- 
och modellform. För att en lyckad implementering rekommenderar jag här att ZXY 
kombinerar processredesign (som nämndes ovan) med detta steg.  

 Femte fasen är förvalta. Det gäller att inte ta ut segern i förskott eftersom 
processutvecklingsarbetet inte är färdigt när det är förverkligat, utan måste regelbundet 
förvaltas för att säkerställa att implementeringen av förändringarna blir långsiktiga. Även 
här kommer processredesign in eftersom den fokuserar på ständiga förbättringar. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 
För att besvara den fjärde undersökningsfrågan i uppsatsen, "finns det några möjligheter att 
optimera felärendeprocessen för att skapa värde för företaget och dess kunder?", 
rekommenderas ZXY att följa förbättringsförslaget som presenterades i kapitel 4. Största 
skillnaden mellan förbättringsförslaget och felärendeprocessen i nuläget är att supporten på 
ZXY tar över några av dispatcherns uppgifter. Att låta supporten sköta beställningen av 
reservdelar istället för dispatchern kan vara fördelaktigt beträffande tidsbesparingar. Detta 
eftersom ett ärende kan vid vissa tillfällen tas upp av dispatchern en eller flera dagar efter att 
det är redo att behandlas. Om dispatchern då även behöver beställa en reservdel kommer det 
dröja ytterligare (minst) en dag för teknikern att kunna utföra jobbet med anledningen av att 
reservdelen behöver komma fram till uthämtningsplatsen (depån) innan den kan tas med till 
kund. Enligt förbättringsförslaget rekommenderas därför att supporten gör beställningen av 
reservdelen och skickar den till en lämplig depå, helst inom samma region som kunden 
befinner sig i. På det viset kan en lämplig tekniker från denna region ta över ärendet, och 
använda den beställda reservdelen för att åtgärda problemet hos kund. Detta kan även 
innebära kostnadseffektivitet för ZXY eftersom sena beställningar på reservdelar brukar 
innebära högre leveranskostnader om dessa skickas med expressleverans, vilket kan undvikas 
helt om beställningarna görs i ett tidigare skede.  
 
I dagsläget skickar kunderna in sina ärenden på olika sätt. En del gör det via sitt system så att 
det hamnar i ZXY's system automatiskt utan att ZXY behöver göra något. Andra ringer eller 
mailar ZXY och beskriver problemet "manuellt". Den manuella delen av felärendeprocessen 
är vad förbättringsförslaget försöker att bli av med. Att anta att alla kunder hos ZXY börjar 
skapa sina ärenden på ett sätt att det hamnar direkt i systemet hos ZXY är lättare sagt än gjort. 
Det kräver att kunderna ändrar vissa delar av sin verksamhet för att de ska matcha ZXY's 
krav. Detta är något som kan endast ske om det gynnar kundföretagen lika mycket som ZXY.  
 
Genom att följa förslagen och rekommendationerna i denna uppsats, kan ZXY, och likartade 
företag dra nytta av informationen och skapa sig bättre förutsättningar för förbättring. 
Företagets kunder kan också dra nytta av denna uppsats om förbättringsförslagen sannerligen 
verkställs. Detta sker tack vare tidsbesparingarna som skapas när ledtiderna minskar hos 
ZXY. 
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