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Abstract 

This paper aims to shine a light on the challenges connected to the implementation of 

a process focused way of thinking in a public service organization. To this we have 

conducted a series of qualitative interviews, primarily from participants of a 

university driven project. The project aims to teach decision making employees of 

public service organizations how to use process modeling techniques to increase their 

efficiency. We have also interviewed the teachers who have taught the courses 

included in the project. As a final point of view we have also interviewed a researcher 

and IT consultants to compare novice users with experienced users of process 

modeling techniques. The interviews resulted in a high amount of data which we then 

analyzed by categorizing the data in five different categories. These categories 

provided the base of our result and originated solely from our interviews. We found 

that we had two main categories, comprehension of the organization and 

comprehension of the notation. We also found three categories that influenced these 

two main categories, communication, external factors and synergies and distribution. 

Our analysis showed that every category, or challenge if you will, could be connected 

in some way to previous research. As a conclusion we could show that all of our five 

categories could be verified as challenges connected to the implementation of a 

process focused way of thinking in a public service organization. 

Förord 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Ulf Hedestig på institutionen 

för informatik vid Umeå universitet. Han har med sitt stora engagemang och sin 

kunskap varit en viktig inspirationskälla i genomförandet av vår studie. Vi vill även 

rikta ett stort tack till alla våra respondenter som vi varit i kontakt med, utan att ni 

tagit er tid och givit er syn på situationen hade vår studie varit omöjlig att 

genomföra. Tack! 
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1. Inledning 

Det samhälle vi lever i idag genomgår ständiga och snabba förändringar. 

Informationsteknologins (IT) utveckling och innovationer sker i snabb takt och ger upphov 

till förändringar i arbetsliv och samhälle. Tillgången till avancerad teknologi har ökat och 

utgör i nutid en stor del av människors vardagsliv (Lunell, 2011). Mobiltelefoner och bärbara 

datorer är bara två exempel på IT-artefakter vars funktionalitet och prestanda ständigt 

utvecklas. Konsumenterna har blivit van med den stora tillgängligheten av nyutvecklad 

teknologi och ställer allt högre krav på funktionaliteten för att få sina förväntningar och 

behov tillgodosedda. För att hantera konsumenternas ökade förväntningar, samt skapa en 

konkurrenskraft inom marknaden söker företag och organisationer ständigt nya sätt att 

effektivisera sina verksamhetsprocesser. 

 Modig och Åhlström (2012) skriver att Lean skiljer sig från traditionellt 

effektiviseringsarbete, som fokuserat på resurseffektivisering. Lean fokuserar istället på att 

identifiera processer och effektivisera genom processoptimering. Det innebär att förkorta 

tidsåtgången från att ett behov har uppkommit till dess att behovet kan vara tillfredsställt, 

genom att exempelvis identifiera flaskhalsar i verksamhetsprocesser. 

 För att visualisera och ge en överskådlig bild av verksamhetsprocesserna kan en 

abstraktion göras med hjälp av modelleringsspråket UML. Här skapas en grafisk bild av 

processerna i form av olika visuella modeller (diagram). Genom att studera de ritade 

modellerna underlättas arbetet med att följa processer och identifiera delar som kan 

förändras i syfte att effektivisera verksamheten, men det skapar även ett underlag att 

beskriva verksamheten internt samt extern. Siau och Loo (2006) menar dock att UML är 

mycket komplext och vagt språk med motstridiga notationer.  En intressant fråga blir då vilka 

eventuella problem denna komplexitet och vaghet skapar för nya användare, det vill säga de 

som inte är riktigt vana med och behärskar UML. Det finns dock relativt lite tidigare 

forskning som valt att belysa denna problematik. 

Vi har valt att studera ett projekt som koordinerats och genomförts av institutionen för 

informatik vid Umeå universitet. Projektet har uteslutande inkluderat deltagare som arbetar 

inom den offentliga sektorn. Inom ramarna för detta projekt har deltagarna lärt sig 

verksamhetseffektivisering med hjälp av Lean och processmodellering i form av 

modelleringsspråket UML. Av särskilt intresse UMLs notationer, som är de grafiska symboler 

avsedda att förenkla och förklara sambanden inom de visuella modellerna. Notationerna 

utgörs av en uppsättning boxar, pilar och geometriska symboler. Vi vill i denna uppsats 

belysa hur nya användare har upplevt och tagit till sig inlärningen av Lean och 

processmodellering med hjälp av UML. För att skapa ett bredare perspektiv har vi även valt 

att inkludera lärare av kursen, konsulter, praktiker och forskare inom området i vår studie 

och fånga deras syn på och erfarenheter inom problemområdet.  

Processmodellering är idag ett vedertaget och populärt tillvägagångssätt som används för 

att beskriva processer inom en verksamhetskontext. UML är ett grafisk baserat, formaliserat 

modelleringsspråk som ofta används vid processmodellering. Den grafiska ansatsen ger en 

överskådlig bild av processerna och processflödet. Dock är det svårt att förstå notationerna 
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utan tillräcklig vana och utbildning. Eftersom dessa avbildningar av verksamheten, de 

processmodeller som skapas med hjälp av UML, utgör underlag för dialog med 

verksamhetens företrädare samt befintliga och tänkta användare, blir det således en 

utmaning att använda UML. Syftet är att UML ska utgöra ett slags gemensamt språk och 

utmaningen består av om språket behärskas av samtliga inblandade parter. Vår 

problemformulering blev således: Beskrivningsteknikers utmaningar vid processmodellering 

av offentliga verksamheter. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för komplexa samband vid införandet av 

ett processorienterat arbetssätt och processmodellering med hjälp av beskrivningstekniker, 

inom offentlig förvaltning. Studien innehåller olika ansatser i form av deltagare och lärare 

inom ett universitetsdrivet projekt, externa konsulter och en forskare. Projektets deltagare 

har ingen tidigare erfarenhet av beskrivningstekniker. De arbetar inom offentlig förvaltning 

som förvaltningschefer och enhetschefer. Vi vill belysa respondenternas upplevda 

utmaningar som kan relateras till verksamhetskontext och processmodellering. För att 

besvara vårt syfte har vi utgått ifrån följande frågeställning: 

 

 Vilka utmaningar kopplade till organisation och verksamhetskontext kan identifieras? 

 Vilka utmaningar kopplade till beskrivningstekniker kan identifieras? 

1.2 Avgränsning 

Studiens huvudfokus är processmodellering med UML. Inom det universitetsdrivna projektet 

har UML till största del använts som beskrivningsteknik. Eftersom detta projekt är vår 

primära datakälla blir det naturligt att fokusera på UML som beskrivningsteknik. I syftet har 

vi valt att används mer generella termer som processmodellering och beskrivningstekniker. 

Detta grundar sig i det faktum att en av projektets deltagare, konsulterna och den forskare vi 

intervjuat, inte primärt arbetar med UML. Vidare har vi valt att avgränsa oss till att fokusera 

på oerfarna användare. Med oerfarna användare menar vi användare som inte praktiskt 

arbetat med UML och processmodellering, alternativt endast genomgått någon kortare 

utbildning.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse för de begrepp vi använder 

och hur vi valt att definiera dem. De beskrivningar och definitioner av begreppen, som 

återges i detta kapitel, har använts som utgångspunkt i uppsatsen. Då vårt 

undersökningsintresse inriktar sig på processmodellering, främst vid förändringsarbete, har 

vi valt att presentera bakgrundens beskrivningar på en övergripande nivå. För att ytterligare 

fånga den praktiska tillämpningen har vi även använt oss av litteraturkällor som behandlar 

och utgår från praktikfall och praktiska tillämpningsaspekter. 

2.1 Lean management 

I denna uppsats syfte skriver vi om införandet av ett processorienterat arbetssätt. Inom 

ramarna för denna uppsats har vi använt Lean och följande beskrivning, som definition av ett 

processorienterat arbetssätt.  Ett av det universitetsdrivna projektets mål är att lära 

deltagarna att modellera affärsprocesser. För att kunna modellera verksamhetens processer 

på ett tillfredsställande sätt krävs förståelse för Lean. Det krävs en medvetenhet avseende hur 

processerna skall modelleras och varför. 

 Det mer klassiska sättet att bedriva effektiviseringsarbete fokuserar på resurseffektivitet. 

En läkare ska alltid ha något att göra, därför är det enligt resurstänkandet inte alls negativt 

med kö eftersom resursförbrukningen säkerställs. Däremot tas det inte hänsyn till de 

indirekta behov som uppstår genom köbildningen, som exempelvis trygghet och förtroende. 

Lean skiljer sig från detta klassiska effektiviseringsarbete, och handlar istället om 

flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012). Lean handlar om processer - mer precist 

effektivitet genom processoptimering istället för resursoptimering. Modig och Åhlström 

(2012) beskriver att begrepp som: genomloppstid, systemgräns, flödesenhet, bör 

uppmärksammas. Genomloppstid är tiden från behov tills behovet är tillfredsställt, 

exempelvis tiden från det att patienten söker vård tills dess att den får diagnos. Det som 

bestämmer genomloppstiden är systemgränsen.  Andra gränser kan sättas, exempelvis från 

att en person stiger in i sjukhuset tills dess att den lämnar. Flödesenhet är en aktivitet inom 

genomloppstiden, exempelvis provtagning. Fler flödesaktiviteter leder till högre 

genomloppstid, som i sin tur ökar risken för flaskhalsar (ställen där man ej har någon 

värdeskapande flödesaktivitet, exempelvis då man köar). Antalet värdeskapande 

flödesaktiviteter i förhållande till genomloppstiden kan grovt ses som flödeseffektivitet. Det 

är det viktigt att föras framåt inom en process, då skapar vi värde (dock inte i alla fall, en 

whiskey som åldras är värdeskapande trots att det ligger i lager). Inom Lean handlar det om 

att eliminera de flödesaktiviteter som inte skapar värde. Sammanfattningsvis handlar Lean 

om ett processorienterat tankesätt istället för det mer klassiska resurstänkandet. 

Utnyttjandet av fler resurser kan leda till högre effektivitet och värdeskapande, om 

processerna är optimerade. 
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2.2 Processmodellering 

Den definition av processmodellering som används inom ramarna för uppsatsen, har till 

uppgift att ge en övergripande beskrivning hur förändringsarbete kan genomföras. Den 

beskrivning vi ger har en stark koppling till både Lean och beskrivningstekniker. Till skillnad 

från Lean, som handlar om medvetenhet gällande hur och varför vi processmodellerar, 

handlar detta avsnitt mer om själva tillvägagångssättet på en väldigt övergripande nivå. 

Processer kan definieras som “structured, measured sets of activities designed to produce 

a specified output for a particular customer or market” (Davenport, 1993, citerad i Aguilar-

Savén, 2003, s.5). Aguilar-Savén (2003) skriver att det finns många andra definitioner på 

processer men att de handlar om samma sak. Författaren skriver att processer är 

förhållanden mellan input och output, där input förvandlas till output genom en rad 

aktiviteter som skapar ökat värde till inputen. En processmodell beskriver en affärsprocess 

med hjälp av visuell representation, oftast i form av diagram. Det finns olika metoder att 

processbeskriva, oavsett vilken är det viktigt att metoden kan skapa tydliga modeller. Det ska 

även vara möjligt att skapa både en helhetsbild och titta närmare på specifika delar (Irm, 

2014). Förändringsarbete med hjälp av processbeskrivning sker systematiskt, och startar 

oftast med en representation av processens nuläge. De representerade modellerna används 

för att kunna identifiera problem och behov. Utifrån de krav som fångas kan fördelaktiga 

lösningar skapas för verksamheten (aRway, 2011). Det finns också flera olika 

modelleringsspråk, ett av dem är UML. 

2.3 UML 

Denna definition av UML syftar till att ge en generell inblick i modelleringsspråket, både 

bakgrund och användningsområde. Det tidigare användningsområdet har breddats och anses 

nu kunna modellera affärsverksamheter. Inom det universitetsdrivna projektet har UML 

använts som modelleringsspråk vid processmodellering av deltagarnas verksamheter.  

 Unified Modeling Language (UML) är ett generellt modelleringsspråk inom 

programvaruutveckling. Grundnivån ger en uppsättning av grafiska notationstekniker för att 

skapa visuella modeller av objektorienterad programvaruintensiva system (Booch, 

Rumbaugh & Jacobson, 2005). Notationer (se figur 1) är symboler som används i modellerna 

(Eriksson & Penker, 2000a). 

 

Figur 1 – Notation (Nirosh, 2013). 
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Högre nivåer omfattar processorienterade vyer av ett system. UML utvecklades under 1990-

talet av Grady Booch, Ivar Jacobson and James Rumbaugh (Hamilton, 1999), där Object 

Management Group (OMG) antog beskrivningstekniken år 1997 och har skött hanteringen 

sedan dess. I dag är UML antagen av International Organization for Standardization (ISO) 

som en standard för att modellera programvarubaserade system (ISO, 2012). Eriksson och 

Penker (2000a) beskriver UML som standardspråket vid programvaruutveckling. UML har 

tagit delar av notationer från Booch method, the Object-modeling technique (OMT) och 

Object-oriented software engineering (OOSE), som sedan slagits samman dem till en mer 

generell grund som kan beskriva skilda kontexter (OMG, 2011). Eriksson och Penker (2000a) 

skriver att många som använder andra metoder (Booch-metoden, OMT, Fusion, med mera) 

har adopterat UML. Flera böcker har skrivits om UML och de flesta modelleringsverktygen 

har implementerat stöd för språket. UML består av nio olika diagramtyper och varje diagram 

visar en specifik statisk eller dynamisk aspekt av ett system. Grunderna beskrivs som enkla 

att lära sig, samt att det finns mer kraftfull uppbyggnad för de mer avancerade användarna. 

UML standardiserar notation för att beskriva en process, men standardiserar inte en process 

för att producera beskrivningarna. UML är ursprungligen avsett för objektorienterad design, 

men har kommit att utvidgas till att även omfatta processorienterad design, där tekniker 

kombineras för modellering som ” entity relationship diagrams”, ”business modeling (work 

flows)”, ”object modeling” och ”component modeling”. UML är nu mer komplett och kan 

användas för att beskriva samtliga processer i olika kontexter, samt en hel 

utvecklingslivscykel (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 2005). Inom ett modelleringsspråk 

finns det regler . Regler bestämmer hur symbolerna skall användas. Symbolerna inom UML 

är geometriska - rektanglar, cirklar och linjer. Syntax och semantiska regler definierar vad 

symbolerna betyder och hur de kan kombineras. UML har däremot inte pragmatiska regler, 

det vill säga specifika riktlinjer för hur de skall användas. I det utvalda projektet använder de 

Eriksson och Penker (2000a) som kurslitteratur. Eriksson och Penker (2000a) skriver att ett 

av syftena med boken är att ge pragmatisk vägledning hur UML kan användas inom 

affärsmodellering. 

 Inom ramarna för projektet, har det använts sju av UMLs nio diagram. Dessa är: 

konceptdiagram, Intressentanalys, kontextdiagram, målhierarki, processdiagram, assembly 

line och sekvensdiagram. Eriksson och Penker (2000a) menar att dessa diagram är mer 

lämpliga att använda då det gäller processmodellering av en affärsverksamhet. På nästa sida 

exemplifieras två av de diagram som använts inom projektet (se figur 2 och 3). 
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Figur 2 – Processdiagram (Eriksson och Penker, 2000a, s. 296). 

 

Figur 3 - Asseblyline (Eriksson och Penker, 2000a, s. 301). 

2.4 Begreppsförklaring 

2.4.1 Projektbeskrivning 

De hänvisningar som gjorts till “projekt” refererar vi till ett projekt som koordinerats och 

genomförts av institutionen för informatik vid Umeå universitet, i samarbete med 

Universitetet i Nordland, Norge. Projektet har innefattat deltagare med olika befattningar 

inom offentliga verksamheter lokaliserade i Sverige och Norge. Deltagarnas vardagliga 

arbetsområden och förkunskaper inom IT-området har varit differentierat. Projektet har haft 

till uppgift att utbilda deltagarna, och kursens längd utgör sju och en halv högskolepoäng. 

Utbildningen syftar till att delge kunskap om ett processorienterat arbetssätt och 

processmodellering. 
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2.4.2 Offentlig verksamhet 

Den använda definitionen “offentlig verksamhet” som används inom ramarna för denna 

uppsats, innebär kommuner i Sverige och Norge, samt statlig myndighet. 

 Verksamheter inom den offentliga sektorn är till för människorna i samhället och det är 

många som kan vara i kontakt med de olika tjänsterna som erbjuds utan att tänka på det. 

Nationalencyklopedin (2014) skriver att den offentliga sektorn utgörs av verksamheter som 

finns till för att verka för de svenska medborgarna välbefinnande och upprätthålla samhället. 

Det sker huvudsakligen genom tillhandahållandet av olika tjänster inom olika sektioner av 

samhället. Tjänsterna varierar i omfattning, samt utformning och kan exempelvis vara 

tjänster som sjukvård, räddningstjänst, polis och utbildning och social omsorg. De tjänster 

som erbjuds av offentliga verksamheter finansieras enligt Nationalencyklopedin (2014) av de 

skatter som Sveriges invånare betalar, samt genom lån och avgifter. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

För att i vår studie belysa och framhäva utmaningar med processmodellering ur skilda 

infallsvinklar valde vi en kvalitativ metod, genom att ha intervjuer med de olika 

respondentgrupperna. Dessa intervjuer utgör huvudsaklig grund för denna uppsats empiri. 

Därutöver har vi kompletterat med studie av relevant litteratur som behandlar 

ämnesområdet. Vi har jämfört denna kvalitativa grund genom intervjuer, mot relaterad 

forskning inom området för att finna stöd till det empiriska resultatet. 

 Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom syftet var att söka kunskap om 

respondenternas föreställningar kring en specifik situation. Kvale (1997) poängterar att den 

kvalitativa intervjun som: ”… en scen på vilken kunskap byggs upp genom samspelet mellan 

intervjuare och intervjuperson” (Kvale, 1997, s.120). 

 I genomförandet av intervjuerna eftersträvade vi ett öppet och vardagslikt samtal mellan 

två personer med, i enlighet med halvstrukturerad intervjuteknik. För att skapa en djupare 

förståelse för de utmaningar som respondenterna upplevt i samband med 

processmodellering har öppenheten i den kvalitativa intervjun varit en avgörande aspekt. 

Öppenheten gav oss möjlighet att styra den specifika intervjun i önskad riktning utifrån hur 

samtalet utvecklades för att utvinna relevant information och gå djupare ner inom viktiga 

områden. Det gav även respondenterna förutsättningen att till fullo utveckla sina åsikter och 

uppfattningar. Holme och Solvang (1991) beskriver öppenheten som en avgörande faktor för 

att skapa tillräcklig kunskap om intervjuobjektets verkliga livssituation och det fenomen 

studien ämnar undersöka. Öppenheten har varit en strävan i arbetet, i syfte att undersöka 

komplexiteten vid införandet av ett processorienterat arbetssätt, med hjälp av 

beskrivningstekniker, inom det studerade projektet. 
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3.2 Kvalitativ intervju 

3.2.1 Urval 

 

Figur 5 – Venndiagram med datafördelning. 
 

Venndiagrammet (se figur 5) ovan representerar vårt urval. Den illustrerar uppsatsens tre 

respondentgrupper, samt en uppskattad översikt av hur stor del av den totala datamängden 

som respektive respondentgrupp utgjort. Samtliga grupper har valts för att ge en specifik 

synvinkel på studiens problemområde. Denna uppsats syfte finns representerat i mitten av 

figuren, för att visa att alla respondentgrupper bidrar till att svara på det. Urvalet har 

huvudsakligen skett enligt ett bekvämlighetsurval, där vi som intervjuare har nöjt oss med de 

respondenter som funnits tillgängliga, eller de som har tilldelats oss (Bryman, 2002). 

Respondenterna har dels varit deltagare och lärare från projektet, verksamhetskonsulter 

inom IT-området och en forskare inom studiens ämnesområde. De konsulter som 

intervjuades valdes ut av företagets verksamhetschef, för att ge oss möjlighet att prata med 

erfarna representanter i förhållande till ämnesområdet. Intervjuerna varierade i längd mellan 

10 och 44 minuter, där totalt 14 intervjuer genomförts.  

 

Tabell 1 – Översikt av de genomförda intervjuerna. 

 

Personer Datum Längd Kommunikationsform Roll 

Deltagare 1 
2014-04-

29 
23:24 Fysisk Förvaltningschef 

 

Deltagare 2 
2014-04-

29 
11:15 Fysisk Förvaltningschef 

 

Deltagare 3 
2014-04-

29 
11:25 Fysisk Enhetschef 

 

Syftet 
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Deltagare 4 
2014-04-

29 
22:05 Fysisk Enhetschef 

 

Deltagare 5 
2014-04-

29 
17:35 Fysisk Enhetschef 

 

Deltagare 6 
2014-04-

29 
26:00 Fysisk Förvaltningschef 

 

Deltagare 7 
2014-04-

29 
11:07 Fysisk Enhetschef 

 

Deltagare 8 
2014-04-

29 
17:58 Videokonferens 

Projektteam (tre 
deltagare) med ansvar 
för processorienterad 
verksamhetsutvecklin

g 

 

Lärare 1 
2014-04-

15 
20:54 Fysisk Lärare 

 

Lärare 2 
2014-04-

15 
10:03 Videokonferens Lärare 

 

Forskare 1 
2014-04-

22 
40:15 Videokonferens 

En forskare inom 
processorienterad 

verksamhetsutvecklin
g 

 

Konsult 1 
2014-04-

15 
44:12 Fysisk 

Två chefer inom 
konsultverksamhet 

 

Konsult 2 
2014-04-

25 
26:06 Fysisk Scrum master 

 

Konsult 3 
2014-04-

23 
20:54 Fysisk Kvalitetssamordnare 

 

 

Tabellen (se tabell 1) visar mer specifikt hur intervjuerna har sett ut. De flesta av 

respondenterna arbetar på chefsnivå. Flera av dessa är förvaltningschefer, några är 

enhetschefer och någon är tjänsteman. Forskaren verkar vid ett universitet i Mellansverige 

och har mångårig erfarenhet inom området. Alla konsulter vi intervjuade har mångårig 

erfarenhet av både processmodellering och kundmöten. Två av dem arbetar som både 

kontorschef och konsultchef inom etablerade verksamheter. Majoriteten av intervjuerna har 

skett i fysisk form, medan vissa intervjuer skett via videokonferens. Två intervjuer blev i form 

av fokusgrupps-intervjuer. En intervju i form av videokonferens med tre projektdeltagare, 

och den andra i fysisk form med två konsulter. Intervjuerna med projektdeltagarna tog 

generellt längre tid till en början, då vi på förhand inte visste deras IT-bakgrund och vilka 

frågor respondenterna klarade av att svara på.  Allt eftersom blev intervjuerna mer kärnfulla 

och med mindre tidsåtgång. Detta vara speciellt tydligt då projektets deltagare intervjuades 

under en och samma dag. Sammanfattningsvis har totalt tolv individuella- och två 

fokusgrupps-intervjuer genomförts (se tabell 1). 

3.2.2 Intervjuguide 

I arbetet med en kvalitativ intervju har vi ansett att det inte är lämplig att använda 

standardiserade frågeformulär, då det finns risk att intervjuerna blir för strikt styrda (Holme 

& Solvang, 1991). För att hantera denna problematik med för strikt styrning, har vi valt att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer, där intervjun genomförs mer likt ett vardagligt 
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samtal med viss struktur tillförd genom en intervjuguide. Vi konstruerade därför en 

intervjuguide som ett underlag, med syfte att tillföra struktur i de intervjuer som 

genomfördes (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vidare att 

intervjuguiden fyller två faktiska syften: 

 

 Tematiskt – Frågorna relateras till det aktuella ämnet för intervjun i syfte att få fram 

information relevant för det fortsatta forskningsarbetet. 

 Dynamiskt – Tillföra en struktur på samtalet vilket främjar ett positivt samspel mellan 

aktörerna och för intervjun framåt i en önskad riktning på ett naturligt sätt. 

 

Intervjuguiden gav oss möjlighet att skapa en grund att utgå från, baserat på vår egen 

uppfattning gällande de faktorer vi ansåg intressanta för vår uppsats. Vi har lagt stor vikt vid 

att intervjuguidens struktur och innehåll inte behöver följas till fullo, utan istället se 

intervjuguiden som en minneslista över de ämnesområden som skall beröras (Holme och 

Solvang, 1991). Detta gav oss flexibilitet att ställa följdfrågor beroende på hur den specifika 

intervjun utvecklade sig, i syfte att fånga respondenternas verkliga situation. Holme och 

Solvang (1991) styrker detta och hävdar att en för strikt strukturerad intervju riskerar att 

hämma intervjuobjektet i sitt beskrivande och viktiga aspekter uteblir. 

 Vår intervjuguide har utformats i enlighet med den sekventiella ordning som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver som lämplig för genomförandet av en intervju. Vi skapade 

inledningsvis en bakgrund till respondenten genom att ställa ett par personliga frågor. Detta 

följde vi sedan upp med uppföljningsfrågor, samt de frågor som är kopplade till uppsatsen 

aktuella ämnesområdet. Avslutningsvis gav vi en återkoppling gentemot respondenten och 

möjligheten för denne att komplettera tidigare frågor. Tre teman gällande typ av frågor 

konstruerades således för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar.  Intervjuguiden 

har följt dessa teman för varje respondentgrupp, men frågorna har anpassats och sett olika ut 

vid intervjuer av projektdeltagare, lärare, konsulter och forskare. Intervjuguiderna återfinns i 

sin helhet i bilaga 1-3. 

3.2.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på geografiskt olika platser och vid olika tillfällen via skilda 

tillvägagångssätt. Huvudsakligen har intervjuerna med projektets deltagare och lärare, 

konsulter och forskare som varit lokaliserade inom en 30 mils radie genomförts fysiskt på 

plats i respondentens arbetsmiljö. De intervjuer som genomförts med respondenter som varit 

geografiskt lokaliserade längre bort än 30 mil från Umeå har skett via de digitala 

kommunikationskanalerna Skype och Adobe Connect. I Skype spelades ljudet av samtalet in 

via ett tredjepartsprogram med namnet Mp3 Skype Recorder. Vid användandet av Adobe 

Connect spelades samtalet in med hjälp av plattformens inbyggda inspelningsfunktion. 

Övriga intervjuer som genomförts på plats spelades in via mobiltelefonapplikationen iTalk. 

 Anledningen till att vi valde att spela in ljud av samtliga intervjuer istället för metoder som 

anteckningar och återspegling ur minnet, var att kunna gå tillbaka för att lyssna igenom 

materialet vid behov. Det bidrog till att vi under själva intervjutillfället fokuserade på 

samtalet utan moment som riskerar att störa respondenterna i sitt berättande (Kvale och 

Brinkman, 2009). 
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 De intervjuer som vi genomfört har till största del skett med enskilda respondenter, men i 

två fall tillämpades mindre fokusgrupper valda av verksamheten själva på grund av tidsbrist. 

I samtliga intervjuer gav vi en introduktion till respondenterna där vi muntligt framställde att 

de skulle hanteras anonyma inom arbetet och att samtalet skulle spelas in. Avslutningsvis 

gavs de möjlighet att ge samtycke. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver detta som ett 

kritiskt moment för att upprätthålla forskningsetik och skapa en trygg miljö för 

intervjuobjekt att berätta sin livshistoria inom. Vidare beskrev vi strukturen på intervjun och 

de olika delarna baserat på intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes sedan i samtalsform 

med respondenterna, med hjälp av innehållet i intervjuguiden som grund. Avslutningsvis gav 

vi möjligheten för respondenten att komplettera deras tidigare, samt öppet berätta om de 

ansåg att någon viktig detalj utelämnats. 

Vi transkriberade det inspelade intervjumaterialet i enlighet med den rekommendation 

Kvale (1997) beskriver; i tidsmässig nära anknytning till själva intervjutillfället. Med 

intervjun färskt i minnet ges den bästa förutsättningen för att återskapa den känslomässiga 

stämningen som uttryckts i förhållande till respektive frågeställning och fånga 

intervjuobjektets verkliga livssituation. Vi översatte sedan Intervjuerna från ljud till text så 

ordagrant som möjligt och i sin helhet, vilket Holme och Solvang (1997) beskriver som en 

viktig förutsättning för att skapa en bred grund inför det kommande analysarbetet. 

 I arbetet med översättning från ljud till text undvek vi medvetet tolkningar för att 

bibehålla ett verklighetstroget innehåll, samtidigt är det något som inte går att motverka till 

fullo då Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det ständigt sker tolkningar utan vår direkta 

vetskap. Det vi medvetet valde att exkludera i den transkriberade texten var ord som 

exempelvis ”öh” och ”eh” för att skapa en tydligare struktur och underlätta analysen av 

materialet. Det ljudmaterial som genererats efter intervjuer med norsktalande deltagare och 

lärare, har vi valt att översätta från tal till text. Vi valde även att i samband med 

transkriberingsarbetet översätta allt språk till svenska så ordagrant som möjligt, i syfte att 

generera analyserbar text. Översättningen av det norska språket visade sig vara en större 

utmaning än väntat och det krävdes att inspelningarna genomlyssnades flera gånger. Ord och 

meningar på det norska språket som saknat en direkt motsvarighet i det svenska språket har 

vi medvetet tolkat, vilket har varit nödvändigt för ge texten en betydelse och för att bidra till 

strukturen. 

3.2.4 Analysmetod 

Vi genomförde analysen av de transkriberade intervjuerna med hjälp av analysmetoden 

kategorisering, även kallad kategorisk indexering. Kategorisering gav oss möjlighet att 

systematiskt undersöka och strukturera vårt transkriberade intervjumaterial för att ge 

mening till en stor mängd data (Frejes och Thornberg, 2009).  
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Figur 4 – Kategorisering på whiteboard. 

 

Kategoriseringen innebar att det insamlade datamaterialet kodades genom att identifierade 

likheter i textmaterialet placeras under lämpliga kategorier (Mason, 2002).  Arbetet med 

kategoriseringen har genomförts i tre steg. Vårt första steg var att extrahera relevant data 

från transkriberingarna och med hjälp av postitlappar placera denna data i en lämplig 

kategori (se figur 4). Bokstäverna till vänster i tabellen under ”lärare/deltagare” är 

anonymiserade koder som indikerar vilken respondent som sagt vad. Dessa användes även i 

den digitala tabellen men döptes sedan om till ”Deltagare 1” och så vidare. När 

kategoriseringen var klar dokumenterades den via kamera. Som ett andra steg skapade vi en 

tabell (se figur 5), där vi vid införandet av datamaterialet analyserade kolumnerna enskilt, 

vilket resulterade i en sammanslagning av kategorierna “Inlärning” och “Notation”. Detta 

utmynnade i “notationsförståelse” samt att kategorin benämnd “övrigt” fick namnet 

“synergieffekter och spridning”. Som ett tredje och avslutande steg strukturerades tabellens 

data enligt kategorierna, och vissa delar ur datamaterialet flyttades till en mer passande 

kolumn. 

 

Figur 5 – Digital kategorisering. 



 

14 
 

3.3 Litteratursökning 

I arbetets startskede tilldelades vi kurslitteratur som använts av deltagarna i projektet vid 

Umeå universitet, samt övergripande information om ämnesområdet processmodellering. 

Materialet analyserades och sorterades i syfte att skapa en insikt i deltagarnas situation, samt 

användas som en informationsgrund för att ge validitet åt upptäckter som fram under 

arbetet. 

 De intervjuer vi genomfört inom ramen för denna uppsats, utgör den primära datakällan. 

Efter att intervjuerna transkriberats och analyserats identifierade vi sökord för en 

litteratursökning. Litteratursökningen genomfördes via Google Scholar och genom 

artikeldatabasen vid biblioteket på Umeå universitet. Vanligt använda sökord, som både 

använts enskilt och i kombinationer, är: processmodelling, UML, Lean, BMPN och 

inexperienced users. 

 Vår litteratursökning genomfördes parallellt genom uppsatsens hela arbetsgång, som en 

iterativ och kontinuerlig process, i syfte att fördjupa och öka den analytiska precisionen. Då 

vårt undersökningsintresse inriktar sig på processmodelleringens praktiska tillämpning har 

vi använt oss av källor som behandlar och utgår från praktikfall och praktiska 

tillämpningsaspekter. 

3.4 Forskningsetiska riktlinjer 

Vid genomförandet av intervjuer är forskningsetiken en viktig faktor att ta hänsyn till för att 

säkerställa att respondenternas deltagande sker i samtycke och inte medför några oönskade 

effekter på deras situation (Vetenskapsrådet, u.å.). Under de genomförda intervjuerna har vi 

informerat respondenterna om att deras deltagande är anonymt och hur den genererade 

informationen skall hanteras. Respondenterna har fått informera sitt samtycke att deltaga i 

studien och att deras medverkan kan avbrytas när som helst utan några negativa påföljder. Vi 

har aktivt valt att fördela genomförandet av intervjuerna bland gruppens medlemmar 

gentemot respektive respondenter för att undvika eventuella beroendeförhållanden eller 

jävssituationer. Respondenterna har anonymiserats. Vi har även valt allt behandla forskaren 

som anonym, trots att detta inte har varit nödvändigt. 

Det ovan nämnda forskningsetiska arbetet ligger i linje de fyra huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (u.å.) framhäver som kritiska för att bibehålla en forskningsetisk intervju. 

Samtliga respondenter är av vuxen ålder, vilket innebär att våra intervjuer har kunnat 

genomföras utan att vi behövt söka tillstånd av den forskningsetiska nämnden. 

3.5 Tillförlitlighet 

3.5.1 Urval 

Urvalet har till största del legat bortom vår egen kontroll och vi har tilldelats respondenter 

från projektet, med hjälp av institutionen för informatik vid Umeå Universitet. Ett urval som 

närmast kan liknas vid ett bekvämlighetsurval, där den som intervjuar får nöja sig med de 

respondenter som finns tillgängliga (Bryman, 2002). Det är inte ett optimalt urval då vi inte 

kan kontrollera respondenternas faktiska kunskap gällande ämnesområdet. Sammantaget 

har detta urval resulterat i att vissa respondenter har kunnat svara mer utförligt på de frågor 

vi ställt. 
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3.5.2 Intervjuguide och Genomförande 

Intervjuguiden utformades i syfte att bidra med strukturella riktlinjer och tematiska 

undersöknings områden. Vi har tidigare riktat kritik mot urvalsprocessen, gällande 

svårigheter att i förväg anpassa intervjuerna, vilket resulterat i att anpassningar har skett 

under själva intervjusamtalet. Även om denna anpassning under intervjusamtalet har varit 

en nödvändighet, kan dessa anpassningar motverka flödet i det eftersträvade 

vardagsliknande samtalet. Respondenterna kan därför ha upplevt intervjun mer strukturerad 

än vad som var avsett, då frågor behövts omformuleras och repeteras. Det har dock inte haft 

någon negativ inverkan på studiens validitet, då vi fått svar på samtliga frågor och kunnat 

skapa en fullständig bild av respondenternas situation. Under intervjusamtalen har en viss 

osäkerhet identifierats hos vissa respondenter. Detta kopplar vi till de respondenternas 

begränsade erfarenhet av processmodellering, och att deras aktuella kunskapsnivå inte är 

tillräcklig för att utveckla sina svar. När vi intervjuade respondenter med mer erfarenhet av 

processmodellering, kunde de på grund av sin erfarenhet kunde ge oss mer utvecklade svar. 

Känsla av relevans för studien kan även återkopplas med den kritik som riktats mot 

urvalsprocessen, där det på förhand hade kunnat motverkas av en djupare bakgrundsanalys 

av respondenterna. Osäkerheten och den skilda nivån av kunskapen som existerat bland 

respondenterna återspeglades även i den varierade längden av intervjuerna. Deras villighet 

att faktiskt medverka i studien och den faktiska kunskap de besitter påverkade både längden, 

samt utförligheten i svaren. 

3.5.3 Analys 

I analysen av det insamlade och transkriberade materialet kodades och kategoriserades 

intervjuerna. Metoden gav upphov till ett tydligt och överskådligt material. Då vi anser att 

analysmetoden varit komplex och mycket tidskrävande har en noggrann och iterativ 

genomgång av materialet varit nödvändig. Noggrannhet genom analysens alla steg har lett till 

en ökad tillförlitlighet. Analysen har genomförts oberoende av varandra och vi har även 

genomfört stickprov för att säkerställa validiteten. Samtliga av oss har varit överens gällande 

analysen. Kategorisering av data är svårt, dels för att finna lämpliga rubriker, men efter 

noggrant övervägande lyckades vi konstruera rubriker som inte var för generella. Det gav oss 

möjlighet att jämföra och dra slutsatser (Mason, 2002).  

3.5.4 Källkritik 

Inom ramarna av denna uppsats har vi sökt efter litteratur och forskning som lämpar sig för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Litteraturen består av böcker, artiklar och 

vetenskapliga rapporter. Litteratursökningen har skett i samråd med vår handledare, där vi 

efterfrågat relevanta söktermer. Vi har upplevt svårigheter att finna litteratur som i sin 

helhet, direkt överensstämmer med uppsatsens specifika problemområde. Denna svårighet 

beror på att vi valt att belysa ett väldigt specifikt område i form av de utmaningar som är 

förknippade med processmodellering, något som är ett relativt outforskat område. 

Litteratursökningen har resulterat i forskning med nära koppling till vårt problemområde, 

som ser på problemområdet ur ett bredare perspektiv för att styrka och validera. 
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4. Tidigare forskning inom processmodellering 

I detta kapitel redovisas den litteraturundersökning som genomfört. Då vårt 

undersökningsintresse inriktar sig på processmodelleringens praktiska tillämpning har vi 

använt oss av källor som behandlar och utgår från praktikfall och praktiska 

tillämpningsaspekter. Litteraturen kan grovt delas in i två huvudområden som består av 

organisation och verksamhetskontext och beskrivningstekniker. 

4.1 Organisation och verksamhetskontext 

Recker och Rosemann (2009) menar att det ekonomiska klimatet har bidragit till en viss 

press att öka den operationella effektiviteten inom verksamheter. Detta har i sin tur lett till 

ett ökat behov av affärsanalytiker med färdigheter inom förvaltning och förbättring av 

affärsprocesser. Denna övergång till en mer processorienterad verksamhet framställs som 

komplex och att det krävs mycket kunskap och skicklighet hos de verksamma inom 

övergången. Detta innebär förmågan att kunna identifiera, beskriva och artikulera 

affärsprocesser i form av grafiska process-specifikationer så att verksamhetens processer kan 

dokumenteras, analyseras, förbättras och förvaltas. Mendling, Strembeck och Recker (2012) 

lyfter fram vikten av den teoretiska kunskapen för förståelsen av processmodellering. Deras 

tester stödjer att den är av större vikt än den praktiska erfarenheten. De understryker vikten 

av att utbilda all personal i processmodellering innan de tar del av ett projekt. Ashgar och 

Umar (2008) håller med och skriver att kunskaps- och erfarenhets- nivån hos de intressenter 

som är inblandade har en stark påverkan på hur framgångsrikt ett projekt blir. Till skillnad 

från Medling et al. fokuserar de på teknisk färdighet hos kravfångarna och domän-kunskap 

och menar att det kan ha en stor påverkan på resultatet. De lyfter även fram att olika 

uppfattningar och oklara roller kan leda till konfrontationer. Dessa interna konflikter kan 

eliminera effektiv koordination mellan intressenterna och ha en negativ effekt på prestation. 

 En av nackdelarna med en övergång till en processorienterad verksamhet är att 

metodologierna inte är kostnadseffektiva och att det är en viktig faktor för en lyckad 

implementation (Vakola & Rezgui, 2000). De lyfter fram att fastän om teorin bakom dessa 

metodologier är väldefinierade, så är inte användning av dessa rimliga – med tanke på 

kostnad, tid, eller bristande information om potentiella besparingar. Idulska, Recker, 

Rosemann och Green (2009) fann även i deras studie, med både praktiker och akademiker, 

att en av de största utmaningarna med processmodellering är att lyckas förmedla dess värde 

och följder. 

 Ashgar och Umar (2008) menar att IT marknaden handlar till största delen om nya 

tekniker och utmaningar. Utmaningar som om de inte löses kan leda till ökade kostnader 

inom verksamheten. Ett vanligt förekommande problem handlar om kunders vaga 

uppfattning gällande vad de behöver (Melonfire, 2007). Ashgar och Umar (2008) menar att 

intressenter inte artikulerar sina krav på ett tydligt sätt vilket leder till specifikationerna blir 

vaga, förvirrande och otydliga. Detta leder till att nedbrytning, kravmodellering och 

identifikation av verksamhetsprocesser blir komplicerade att genomföra. Melonfire (2007) 

menar att det är upp till kravfångaren att ställa rätt frågor och genomföra en lämplig analys 
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för att kunna förvandla denna vaghet till något mer formellt och dokumenterat, så att det kan 

användas som bas sedan. Ashgar och Umar (2008) skriver också om dokumentation och att 

skapa grafiska prototyper eller diagram. De beskriver detta som ett sätt att säkerställa 

korrekta krav och lösningar, och att detta leder till en ökad chans för projektet att lyckas. 

Samtidigt lyfter de det faktum att det går att fokusera för mycket på kravspecifikation, vilket 

oftast definierar lösningar och inte riktiga problem. Detta kan leda till en inkorrekt 

kravspecifikation som leder i sin tur till inkorrekta processdefinitioner. 

 Ett annat problem som beskrivs är att de fångade kraven från den första fasen ändras 

under projektets gång. När utvecklingen fortskrider och prototyper skapas, kan kunder oftast 

tydligare se problem med den första planen och ändra kurs. Vi får inte heller glömma 

eventuella förändringar i den externa miljön, som kan leda till förändringar i de tidigare 

problemen med verksamheten (Melonfire, 2007). Ashgar och Kumar (2008) skriver: 

”…an effective business process represents efficient functioning of an organization. In spite, 

organizations are rapidly focusing on re-designing of business processes to make substantial 

changes and improvements in their level of performance” (s.13). 

Till slut kommer förändringar inom verksamhetsprocesserna att också förändra 

informationssystemens krav. Som en följd av detta krävs markanta insatser för att hantera 

dessa föränderliga krav. 

 Ett vanligt misstag är att komma överens om en deadline för projektet, innan någon 

detaljerad analys och en väl skapa förståelse för projektets omfång och vilka resurser som 

krävs för att genomföra det har genomförts. Kunder kan ofta komma på väldigt sent att en 

förändring måste ske, och gärna så fort det går. Detta kan leda till att projektet går över tiden 

eller att slutprodukten lider av kvalitetsbrister, för att det har skyndats igenom (Melonfire, 

2007). Ashgar och Kumar (2008) instämmer och skriver att oftast underskattas den tid som 

krävs för att slutföra alla delar inom kravfångsten. Detta kan leda till genvägar och mindre 

fokus på viktiga delar. 

 Melonfire (2007) menar att det är vanligt förekommande att kunder och utvecklare 

misslyckas med att kommunicera med varandra eftersom de kommer från olika världar och 

inte fullt lika väl förstår tekniska termer på samma sätt. Detta kan leda till förvirring och grav 

misskommunikation. Projektledaren har en utmanande uppgift, speciellt under kravanalys-

fasen, att säkerställa båda parters förståelse. En annan aspekt är när utvecklingsteamet inte 

förstår politiken som existerar inom kundens verksamhet. Ofta är information fragmenterad 

och det leder till att kravanalys hindras av brist på tillit, interna intressekonflikter och 

informations-ineffektivitet. 

 Rahbek, Pedersen och Huniche (2011a) skriver att allt fler offentliga organisationer 

implementerar Lean. Författarna hävdar att organisationer i offentlig förvaltning blir allt mer 

marknadsorienterade. Detta ställer högra krav på mätbarhet och flexibilitet. 

Organisationerna ska även kunna arbeta mer effektivt och nå fler mål, genom att nyttja 

mindre resurser. Dessa krav kommer från politiker, arbetsgivare och medborgare. 

 Det är inte bara krav som förändras allt eftersom; Rahbek et al. (2011b) skriver att arbetet 

med Lean oftast förändras över tid. Standarder och processverktyg som förändras kan vara 

ett exempel på detta. Vissa anställda som ser förbättringsmöjligheter med arbetssättet, kan se 
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förändring som en nödvändighet. Andra anställda kan uppleva att de inte har kompetens nog 

arbeta vidare med förändringar. Det sistnämnda kan vara en följd av konsulters medverkan, 

då konsulterna har specificerat ramar för hur modellen skall implementeras. En övertro på 

konsulters medverkan leder till fokus på aktiviteter som bestämts på förhand, verktyg och 

begränsningar. Organisationer tenderar att fokusera för mycket på sin egen verksamhet i 

arbetet med Lean, vilket leder till för lite inblandning av de övriga intressenterna, som kan 

leda till att en viktig del av arbetet med Lean går förlorat (Rahbek et al., 2011b). 

 Många organisationer har inte skapat förståelse för Leans filosofi och de börjar en 

implementation utan en strategisk plan. När arbetet med Lean sprider sig inom 

organisationen, kan ofta implementeringsmodellen förändras, vilket vidare innebär att det 

tar tid för verksamheten att mogna och kunna reflektera över arbetet med Lean (Rahbek et 

al., 2011b). 

 Rahbek et al. (2011b) har funnit att det sällan diskuteras på förhand de olika tillgängliga 

förändringssätten, innan implementation av Lean påbörjas. Detta innebär att de anställda 

inom verksamheten oftast inte fått klarhet i varför verksamheter byter arbetssätt. Det är 

viktigt att definiera vad en Leanprocess ska gå ut på, varför den ska användas, till vad och 

hur. The APM Group och The Stationary Office (2010) skriver om Disney:s implementation 

av ITIL*, och hur viktigt det är med förankring. Disney skapade klarhet hos medarbetarna 

genom en botten-till-upp metod och använde deras egna intranät. Detta följdes av en två 

dagars utbildning från CIO och nedåt i hierarkin. Ett slutgiltigt steg för att säkerställa en bra 

spridning inom organisationen var att skapa organisatoriskt engagemang hos alla anställda. 

De utbildade anställda från olika ansvarsnivåer inom företaget och såg till att det var 

personer som skulle kunna påverka de andra anställda positivt, samt klara av att hantera 

motstånd. 

 Organisationskultur är ett viktigt ämne, som inte går att utelämnas när 

organisationsförändring diskuteras  (Bryson, 2008). Organisationsförändringen påverkas 

av de anställdas kunskapsnivåer, men även organisationen struktur. Alvesson och 

Sveningsson (2008) beskriver en organisationskultur som delade värderingar och normer, 

samt gemensamma innebörder. Kultur handlar om mjuka värderingar, tankesätt och idéer, 

vilket leder till att det är ett begrepp som är svårdefinierat. Förändringar innebär 

påfrestningar, men de kan samtidigt vara utvecklande (Lennéer Axelson och Thylefors, 

2006). Drivkrafter som teknologi, demografi, ekonomi, kultur och politik, kan vara 

drivkrafter som kan leda till organisationsförändring (Sveningsson och Sörgärde 2007). 

“Filtration occurs when consumers become more selective in the face of time constraints. 

Filtration in visual attention is demonstrated when consumers skip certain elements of 

information about the brands in the display, or do not fixate some brands at all. The decision to 

skip elements is based on global expectations about the types of information in different 

locations of the brand display and on parafoveal and peripheral attention during scanning” 

(Janiszewski, 1998, citerad i Pieters & Warlop, 1999, s.3).  

                                                             
* ITIL är en vanligt förekommande metod för att hantera IT-tjänster och tillhandahåller ett 
ramverk med detaljerade beskrivningar av hur IT-relaterade arbetsuppgifter inom en 
verksamhetskontext kan genomföras (ITIL, 2014). 
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En begränsad tidsram kan leda till att vi blir selektiva och väljer ut intressanta delar, 

tidsramen kan ses som en yttre faktor. Ashgar och Kumar (2008) menar att det uppsatta mål 

som projektet eftersträvar, kan nås om yttre hot och risker adresseras på förhand. 

 Noran (2000) skriver om fördelar som sker vid realisation av en modell; det ges en klar 

bild av de anställdas roller och uppgifter inom organisationen, tillhandahåller en korrekt 

kravbild som kan användas vid implementation av stödjande informationssystem, och skapar 

stöd för att kunna mäta hur väl nya affärskoncept fungerar. Eriksson och Penker (2000b) 

skriver: 

“To better understand the key mechanisms of an existing business. The models can be used to 

train people by providing a clear picture of their role and tasks in the overall organization. To act 

as the basis for creating suitable information systems that support the business. The 

descriptions of the business are used to identify necessary information system support” (s. 2). 

4.2 Beskrivningstekniker 

Forskning verkar rikta generell kritik till UML och lyfter fram svårigheter med inlärning. Siau 

och Loo (2006) skriver i deras studie om UML: 

”Despite its recognition as a standard object-oriented modeling language, Unified Modeling 

Language (UML) has been criticized for such deficiencies as semantic inconsistencies, 

vagueness, and conflicting notations” (s. 43). 

De menar att UML är väldigt komplext för noviser att lära sig. Siau och Tian (2009, s.15) 

instämmer och skriver: “...one of the ciriticisms of UML is that it is large and complex, and 

this can be daunting to novice users”. Siau och Loo (2006) har identifierat flera andra 

faktorer som är bidragande till inlärningens komplexitet: 

 

 Modelleringsmjukvara är inte användarvänlig nog. 

 Det är svårt att visa när aktörer är involverade i diagrammen. 

 Förhållandet mellan olika diagram är förvirrande och skapandet av en helhetsbild är 

svår – ”For a huge project, combining every diagram together to make a whole 

picture of the system is not easy” (Siau & Loo 2006, s.5). 

 Väldigt svårt att skapa felfria lösningar/diagram – ”UML has many constructs and 

syntax rules. UML is not easy for a novice to learn” (Siau & Loo 2006, s.7). 

 Det finns mer än en lösning på ett problem – ”There is more than one way to 

represent something and that is confusing to the students” (Siau & Loo 2006, s.6). 

 Symboler inom UML betyder olika saker i olika diagram – ”UML notations are 

difficult to learn and familiarize” (Siau & Loo 2006, s.7). ”The UML syntax can be 

confusing. For example, filled solid arrowhead means nested flow of control 

whereas stick arrowhead represents fat flow control. Also, the direction of 

arrowhead is important” (Siau & Loo 2006, s. 7). 

 

En annan aspekt som återkommer är de rådande notationsformerna och dess lämplighet för 

processmodellering. Bendraou, Jézéquel, Gervais och Blanc (2010) skriver att UML har givits 
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en självklar plats som standard för att modellera informationssystem, men att detta 

nödvändigtvis inte gör UML lämpligt för processmodellering. Muehlen & Indulska (2009) 

skriver att inget modelleringspråk är lämpligt för att både modellera processer och system, 

inget modelleringsspråk är komplett; 

“There is no such thing as a final solution or a universal tool. The challenge is not to find the 

ultimate tool, but the right tool for the job. The same applies to business modelling” (Noran, 

2000. s.49).  

Russell, van der Aalst,  ter Hofstede och Wohed (2006) skriver i deras studie att UML:s 

diagram inte är lämpliga för all typ av modellering, speciellt när det gäller resurs-relaterade 

eller organisatoriska aspekter av affärsprocesser. Författarna anser det vara intressant att 

diagrammen inte lyckas fånga många av de naturliga konstruktioner som påträffas inom 

affärsprocesser. Detta delar diagrammen tydligen med de flesta andra formalismer för 

modellering av affärsprocesser (Rusell et al. 2006). Bendraou et al. (2010) skriver att UML 

bidrar till en potentiell hög förståelse pga. sin grafiska utformning, men att UML misslyckas 

med att tillhandahålla genomförbara och formaliserade processmodeller. Ko, S. S.G. Lee och 

E. W. Lee (2009) samtycker och säger:  

”Graphical Standards are currently the highest level of expression of business processes (and the 

most natural to human beings)… 

…. Graphical standards are easily interpreted by business analysts but lack computational 

formalisms” (s. 782-783). 

Mendling et al. (2009) tillägger att processmodellernas värde är inte endast beroende av den 

grafiska utformningen, utan även dess annotationer med textbaserad märkning. Fernándes 

et al. (2009) föreslår en ny notationsform med fokus på att vara enklare för de inom 

verksamheten att använda för att modellera sin verksamhet. Notationerna måste vara lätta 

att anpassa, enklare att förstå och tillåta användaren att både identifiera och modellera sina 

affärsprocesser i enlighet med deras behov. Mendling et al. (2009) går inte lika långt och 

föreslår en ny notationsform, men instämmer att processmodeller måste vara intuitiva och 

enkla att förstå, speciellt i situationer som gäller kravdokumentation och kommunikation. 

 Fernándes et al. (2009) skriver att de notationer som idag används för att modellera 

affärsprocesser är baserade på tekniska aspekter. Notationernas komplexitet leder till 

svårigheter att förstå för de intressenterna inom verksamheten. Lindsay, Downs och Lunn 

(2003) lyfter också fram det faktum att definitionerna grundar sig i tekniska aspekter. De 

skriver: 

”…this paper proposes that most definitions are based on machine metaphor type exploration of 

a process. While these techniques are often rich and illuminating it is suggested that they are too 

limited to express the true nature of business processes that need to develop and adapt to 

today’s challenging environment” (Lindsay et al., 2003, s. 1). 

Wand och Weber (1993) beskriver att komplexiteten inom “den riktiga världen” innebär att 

en modelleringsteknik kanske inte kan modellera den exakt och ändå vara tillräckligt 

lätthanterlig. De menar också att en modell ska vara en förenkling av verkligheten. Det är en 
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viktig designfråga att bestämma på vilken detaljnivå modelleringstekniken ska fånga in 

verkligheten. De beskriver även att det finns ett samband mellan verklighetens komplexitet 

och modelleringsteknikernas komplexitet. För att kunna få in så mycket detaljer som möjligt 

av verkligheten krävs många olika pilar, boxar och så vidare. Det gör i sin tur att 

modelleringstekniken blir mer komplex. Melao & Pidd (2000) skriver att modeller är 

förenklingar för att bringa klarhet och förståelse till aspekter av ett problem som innehåller 

komplexitet, osäkerhet, förändring eller antaganden. Problemet är i verkligheten mycket mer 

komplext och det existerat mer variation än vad som kan modelleras. Både processens miljö 

och processen själv är inte statiska, och förändringar i den ena kan påverka den andra. 

Hållbara affärsprocesser som utförs av människor är en balansgång mellan att lära från det 

förgångna och experimentera och anpassa sig till framtiden. Även mellan regler och 

begränsningar, och frihet och flexibilitet. 

4.3 Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att ett antal problemområden framträder. De som framträder ur 

”organisation och verksamhet” är verksamhetsförståelse, kommunikation och yttre faktorer. 

Förutom dessa problemområden har vi identifierat två saker som följer av implementering, 

närmare bestämt synergieffekter och spridning. ”Beskrivningstekniker” har genererat ett 

problemområde i form av notationsförståelse. De fem problemområden som identifierats 

överensstämmer väl med de kategorier som konstruerades efter analysens tre steg. 

Kategorierna kommer att vidare användas i resultatkapitlet och diskussionen.  

 

1. Verksamhetsförståelse 

2. Kommunikation 

3. Yttre faktorer 

4. Synergieffekter och spridning 

5. Notationsförståelse 
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5. Resultat 

Detta kapitel är strukturerat enligt de fem kategorier som analysen av intervjuerna genererat. 

Inom varje kategori har vi identifierat problemområden som är bidragande till utmaningen 

förknippad med varje kategori. Kategorin “synergieffekter och spridning” behandlar 

följdeffekter av det mer processorienterade tankesättet, som projektdeltagarna upplevt efter 

kursen som bedrivits i anknytning till projektet. Dessa effekter är ingen utmaning i sig, 

däremot står projektdeltagarna inför en framtida utmaning; hur ska den nyförvärvade 

kunskapen spridas inom verksamheten. För att hantera datamängden och låta alla 

respondentgrupper komma till tals, illustreras citat från varje grupp. Ett problem beskrivs 

däremot mer utförligt, ur två olika perspektiv, och där vi valt att använda fler än tre citat. Den 

största mängden data utgår främst från det universitetsdrivna projektet, där 

projektdeltagarna genomgår en utbildning i processmodellering och Lean. Det resterande 

datamaterialet utgår från övriga aktörer som konsulter och en forskare. 

5.1 Verksamhetsförståelse 

Intervjuerna visade att det förekommer olika uppfattningar hur en process utförs. Olika 

personer som utför samma arbetsuppgift, arbetar ofta på olika sätt. Detta problem 

identifierades av två deltagare och en konsult: 

“Ja det är olika uppfattningar, vi har ett kommunalt uppdrag och ett statligt uppdrag då vi 

jobbar inom skolan. Egna mål, kan vi sätta det? Vi är ju så styrda.” - Deltagare 7 

En deltagare svarar på frågan om det fanns uppsatta riktlinjer för tillvägagångssätt: 

“Ja. Men man följde dom inte.” - Deltagare 6 

De två deltagarna som uppmärksammat detta problem, har gjort det medan de försökt 

modellera sina egna verksamhetsprocesser. En av konsulterna beskriver också en liknande 

problematik, när de introduceras i en ny verksamhet och skall skapa förståelse för hur det 

arbetas inom verksamheten. 

“Ja de har olika uppfattningar hur de gör, och de gör på olika sätt också oftast. Det får man 

försöka ta med och fånga upp.” - Konsult 1 

“Det blir ju lite som om vi ser till en kommun till exempel så arbetar man ju väldigt mycket i 

sina förvaltningar och då är dom ju väldigt autonoma på något sätt och självständiga och det är 

ju klart det finns sådana här processer som löper igenom förvaltningarna där man inte alls har 

koll på varandra och då blir det ju väldigt påtagligt.” - Konsult 1 

“Amen sen handlar det ju också om att amen alla jobbar ju i någon form av processer men det 

gäller ju att det är kognicerat och förankrat att medarbetarna vet om, lite som vi var inne på 

tidigare här att, att man jobbar utifrån processer men det är ju sällan dom är förankrade utan de 

hamnar ju i någon pärm någonstans, sen ligger dom där och det kommer in nya människor som 

börjar om” - Konsult 1 
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Det andra problemet som identifierades hos tre av deltagarna var att de upplevde svårigheter 

med att veta vilka intressenter som ska ingå i modellen samt osäkerhet kring deras betydelse. 

Det handlar också om hur detaljerad modellen skall vara: 

“Till exempel en sån här fråga som vi har diskuterat mycket är ju i fall våran kund eller klient, vi 

har valt att kalla det klient, men i fall den här personen är en del av processen eller inte. Alltså 

utifrån som medborgare så kanske man är en ofrivillig kund eller hur. Alltså att om man tänker 

utifrån Lean-tänket, att man tänker utifrån att vi har en kund som vi söker ett stöd för att dom 

har ett behov eller tycker sig ha ett behov. Så är det ju inte alltid inom kommunal verksamhet, 

då kanske det är vi som anser att det är ett behov. Så vi har diskuterat många såna bitar.” - 

Deltagare 4 

“Det har det säkert. En svårighet jag märkt är att det har varit svårt att identifiera intressenter 

och man ger dom ibland kanske för stor eller för liten betydelse. Den stora diskussionen initialt 

var om våran klient var en intressent eller inte. Där fick vi ju bryta litegrann, både med oss 

själva och våra lärare.” - Deltagare 3 

“Problemet i starten då det var ju att se sammanhangen mellan de här modellerna och det har vi 

pratat mycket med lärarna om då. Att vi skulle ha fått ett case som gick ifrån start till slut, inte 

ett case för koncept, ett för kontext och ett för målhierarkin. Vi har hoppat väldigt mycket 

emellan och det har varit svårt att se den röda tråden.” - Deltagare 8 

Ytterligare ett problem som identifierades, ur ett konsult- och lärarperspektiv, var deras 

utmaning med att introduceras i en verksamhet och lyckas skapa tillräckligt bra förståelse för 

verksamheten, så processmodellerna blir korrekta. Två konsulter och båda lärarna styrker 

detta: 

“Många företag är ju ISO 9001-certifierade och då har de ju gjort en processkartläggning av sin 

verksamhet, det måste man göra. Men oftast hamnar det i en pärm någonstans. Det är ingen 

som jobbar efter det. Det viktigaste för oss att är fånga upp: hur jobbar man egentligen? Då får 

de inte börja från en färdig processkarta, utan man börjar med verksamheten.” - Konsult 1 

“Kunder har svårt att se sin verksamhet i ett större sammanhang, de vet hur de själva arbetar 

men har dålig insikt i andra förvaltningar. Många gånger när vi kommer ut till våra kunder, så 

har ju kunderna svårt att se sig själva i ett sammanhang. De vet oftast vad de jobbar med, men 

vem tar vid efter och vem har arbetat med det här innan? Och just hela den bilden ar man ju 

även om man har arbetat inom verksamheten flera år så har man inte den där helheten ändå, 

och då är det” - Konsult 1 

“Utmaningen där är ju att prata med dom och försöka förstå vad det är dom egentligen vill 

uppnå, vad äre dom gör. Inte så att jag måste ha en knapp att trycka på här, jaha varför då? Jo 

för att det måste presenteras upp en lista. Jaha varför ska du ha en lista här? Jo för då kan jag ta 

den listan sen fylla i dom uppgifterna härborta i systemet. Men är det inte bättre då att vi bara 

flyttar över dom här uppgifterna dit i systemet där du vill ha dom istället för att du ska ta ut en 
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lista och fylla i? Det gäller ju att försöka hitta och diskutera problemet, vad är det du egentligen 

vill ha, vad är det du vill uppnå och inte bara diskutera en IT- lösning.” - Konsult 2 

För konsulterna handlade problemen framförallt om att ta reda de anställda inom 

verksamheten arbetade och varför de arbetar på det sättet. Med andra ord vilket syfte varje 

del i en process fyller. Även lärarna upplevde detta som en svårighet inom projektet då 

deltagarna själva hade svårt att kommunicera hur de arbetade och varför de arbetade på det 

sättet. Detta medförde ytterligare svårigheter för lärarna med att avgöra om deltagarna 

skapat korrekta processmodeller. Detta blir tydligare under kategorin “kommunikation”. 

”Problemet lite med handledning det är ju inte så mycket att, ja det problem som både jag och 

Lärare 2 har haft är att vi förstår inte, vi kan inte deras processer utan de är ganska detaljerade 

kommunala processer som dom modellerar och dom kan ju processerna väldigt bra, men inte 

modelleringsteknikerna. Så handledningen handlar egentligen inte så himla mycket om de ritat 

figurerna rätt eller fel, utan det går ju jävligt mycket ut på att jag och Lärare 2 försöker fatta vad 

är det processen gör egentligen. Och då har det visat sig i flera fall att dom ändrar sig ju 

efterhand för dom har ju inte heller riktigt koll på processerna.” - Lärare 1 

“... utan det tror jag liksom har varit att klara att skilja ut och abstrahera sin egen arbetsprocess 

och sin egen organisation som är den största utmaningen.” -Lärare 2 

En svårighet som uttrycktes av en deltagare, var att se sin verksamhet i processer: 

“Men på något vis så finns det där, vi vet vilken tågordning man har när man håller på med ett 

ärende, men man tänker aldrig på det som en process.” - Deltagare 1 

Som avslutning har vi några mer generella kommentarer rörande processmodellering: 

“Men att också när man kartlägger verksamhetsprocesser skall ha tänkt till innan, varför man 

gör det, vad ska man ha det till och var börjar och slutar det, vilka skall va med och alla sånna 

här praktiska detaljer som spelar roll för kvalitén sen i själva beskrivningen.” - Forskare 1 

“Jag tror också att, det beror väl på i vilket syfte, men ska man modellera sin verksamhet tror jag 

att det är ganska viktigt att hålla det på en hög nivå. Går du in på detaljnivå och modellerar så 

blir den ju så utsatt för förändringar. Alltså förändras något litet så måste du skriva om hela 

processen så ganska viktigt att hålla det på en hög nivå tills man vet att på den här nivån kan vi 

underhålla det, så vi har koll på våran process och inte gå ner för djupt för då blir den för 

krävande att underhålla.” - Konsult 2 

“Är man van att jobba i processer är det ju en stor fördel. Då är det ju ganska naturligt för 

kunderna att tänka i de här termerna och tänka processorienterat.” - Konsult 1 

5.2 Kommunikation 

Den här kategorin innefattar problemområden kopplade till kommunikation. Det finns en 

stark koppling mellan kommunikation och verksamhetsförståelse, och vårt resultat pekar på 

att kommunikationssvårigheter ofta grundar sig i bristande verksamhetsförståelse. Det första 
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problemområdet handlar om svårigheten i att kommunicera sin verksamhet för 

utomstående. I detta fall innebär utomstående, lärarna på kursen. Den andra sidan av detta 

handlar om svårigheten för läraren att kommunicera hur processmodellering går till, på ett 

tillfredsställande sätt. Det är oerhört svårt för en lärare att bedöma huruvida en deltagare 

modellerat en process på ett korrekt sätt, då det är svårt att få grepp om verksamheten. Vi 

belyser två olika perspektiv som behandlar samma problemområde, och fem deltagare samt 

båda lärarna beskriver detta: 

“Så har vi diskuterat och kanske kommit fram till någonting och kanske köpt det handledaren 

har sagt. Och så nästa handledning så säger vi ”nää” och så har vi gått tillbaka och titta på det 

igen, så vi har diskuterat ganska mycket.” - Deltagare 4 

“De förstod inte hur vår process gick till, det är ju för att vi har varit dåliga på att förklara det. 

Det är lite grann så, man måste nästan, ja vi tog ju fram papper och penna och förklarade på vårt 

sätt och då landade vi i att vi inte skulle göra på det sätt vi gjort det. Det var ju som inte, det vi 

hade gjort var inte bortkastat, men vi var tvungen att göra om och förenkla och det gör nog att 

det landar mer för våran egen del också.” - Deltagare 1 

“Egentligen det som har varit en aha upplevelse för mig själv, är hur otroligt komplexa de är. Det 

är inte konstigt att man tycker man har mycket i huvudet, då tog jag ändå en ganska avgränsad 

process som jag vet inte är så jättestor, vi ska alltså anordna nya elevtransporter. Det var 

nånting som vi skulle göra i alla fall och var på väg in i, så vi tar den där lilla delen. När man nu 

ser hur många intressenter som är inblandade, hur mycket underlag som ska samlas in innan du 

ens kan börja med din riktiga process som du äger själv, så förstår man ju att det inte är jättelätt 

att förklara för andra.” - Deltagare 6 

“Näe det har vi inte. Det är väl många gånger man har fått främst, eller Lärare 1 har fått AHA 

upplevelser. Jaha, är det så det funkar? Det är väl så att man blir insnöad. Det har väl varit 

jobbigt att försöka förklara hur det funkar så att det blir rätt i slutändan. Man kan ha trott att de 

har förstått och att det blivit rätt, men sen efter en tid kan det visa sig att det var fel.” - Deltagare 

5 

En viktig poäng har lyfts fram av lärarna i avsnittet ovan. Ett resultat av deltagarnas svårighet 

att kommunicera deras egen verksamhet, innebär ökad svårighet för lärarna att 

kommunicera notationen då det kan vara svårt att avgöra om deltagarna processmodellerar 

korrekt. Det kan leda till förvirring om deltagarna verkligen lär sig rätt eller inte. 

“… utan det jag tror dom har haft lite svårt med det är ju att dels alla jobbar ju i politiskt styrda 

organisationer och i många fall är det politikerna som är ytterst ansvariga för deras process och 

som fattar besluten. Men politikerna är ju inte med i processen så det tog ganska lång tid innan 

jag och Lärare 2 började fatta att allt som har med politiken att göra måste ut ur processen, det 

måste man lägga på sidan om och i stället ha så att. Då funkar det ju så i processmodellering, 

utan att då du väntar på ett beslut skickar du som man kallar en signal som går utanför 

processen och sedan står processen och väntar tills du får tillbaka ett beslut. Och från början 

hade dom flesta med politiken inne i sina processer och som ”processare” så vet du inte vad dom 
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kommer att besluta. Så du har ju ingen som helst kontroll på det och då ska det ju inte heller 

vara med i processen. Men det tog skitlång tid att bena ut, både för dom och för mig och Lärare 

2.” - Lärare 1 

“Jadå, det är ju klart att vägledningen blir lite problematisk då det är de som sitter och har den 

direkta kunskapen om processerna och vi kan endast via deras processmodeller få en antydning 

hur det ska vara.” - Lärare 2 

Det andra problemområdet handlar om att som konsult hitta ett lämpligt gemensamt språk 

och lyckas bedöma vilken detaljnivå som är lämplig för att beskriva processerna. Två av 

konsulterna pratar om detta: 

“Dom borrar ner sig liksom, då hamnar man på en annan detaljnivå och det är svårt, man får 

inte bli för detaljerad. Varje akt kan inte behöver beskrivas det gäller ju, man kanske kan bryta 

ner den där utan att inköpsprocessen behöver beskrivas.” - Konsult 1 

“Ja det är det ju, i det här projektet som jag jobbar i nudå så började vi ju stenhårt, alla gick 

DDD kurs och nu jävlar nu ska vi rita den rätta/perfekta modellen. Däremot fattade inte 

kunden. Så vi sa okej ni får gå en kurs i UML, då kommer det här gå jättebra, ni kommer fatta 

precis vad vi har gjort. Så gjorde dom det, men fattade fortfarande inte vad ni menar med 

bilden. Viktigt att hitta det gemensamma språket. Så nu ritar vi bara egentligen på whiteboard 

för det är enklast så. Det ger ingenting att gå in för detaljerat.” - Konsult 2 

“Det vi har upptäckt det är ju att hitta det gemensamma språket, att ett begrepp betyder samma 

sak för både de inom verksamheten och oss inom teknik. Tekniksidan har ju så lätt att säga att 

”vi måste ju ha ett ord för det här” men då förstår inte verksamhetssidan det. Då blir det lätt att 

börja prata om olika saker.” - Konsult 2 

5.3 Yttre faktorer 

Den tredje kategorin behandlar yttre faktorer som identifierats i intervjuerna och som ansetts 

påverka de tidigare kategorierna. Den första faktorn som identifierades var tidsaspekten. 

Detta projekt pågick parallellt med deltagarnas ordinarie heltidstjänster, vilket innebar att 

mertiden av studierna blev förlagda på kvällar och helger. Detta fann fyra av deltagarna 

utmanande och en deltagare hävdade att en effekt av detta innebar att deltagaren selektivt 

valde fokusera på delar som ansågs mer attraktiva.  

“Problemet egentligen är språket, men största problemet är att hitta tid att jobba med det här 

och att kunna få avlastning på sitt arbete. Just den här tiden på året har vi mycket att göra.” - 

Deltagare 5 

“En utmaning när man har ett jobb är att vi inte har tid. Strandar det på sånna saker så kan det 

fallera då man inte har tid, det är viktigt att en sak som att lära sig pilarna inte tar för mycket 

tid. Det blir massa problem i onödan. Vi har ingen som ersätter oss, så man har fått sortera upp 

det vanliga arbetet i jätteakut, mindre akut, det här måste göras nu.” - Deltagare 6 
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“Nä egentligen inte det ända som jag tänker är, det beror ju på vilken nivå man tänker. 

Herregud läser man 7.5 poäng så plockar ju vi dom delar som vi attraheras av så är det ju. Vi 

jobbar ju med det som vi tycker verkar funka och som ger oss någonting, så är det ju. Som jag 

tänker kanske de skulle haft en sittning för oss som inte är så duktiga med programmen, alltså 

att lära oss. Det hade varit bra.” - Deltagare 4 

Båda lärarna har också identifierat tidsaspekten som utmanande, men ur en annan 

synvinkel. De menade mer att enbart en sju och en halv högskolepoängs kurs inte räckte till 

tidsmässigt för att sätta sig in i ämnet på djupet. 

“Däremot skulle vi behövt ha mer tid, de flesta skulle jag vilja säga har en ganska diffus 

uppfattning om hela Lean-tänket och har en ganska diffus ide om hur, en del har redan sett hur 

dom kan utveckla sin process utifrån sina modeller. Men vi lägger ju väldigt lite tid på, nu gör 

dom modellerna och nästa steg är ju sen är ju att analysera dom och sätta sig ner och se vart har 

vi flaskhalsar i processen, finns det saker där vi gör samma saker som vi gör i någon annan 

process, och dit kommer vi ju inte att hinna på 7.5poäng. Det är för kort tid alltså.” - Lärare 1 

“Ja det är ju alltid svårt, man har ju önskat att man skulle hunnit mer. Det blir ju att man 

berättar halvsanningar, man kan inte gå nog djupgående. Det som vi har behövt korta ner på 

som vi vet är väldigt nyttigt för dem är informationsanalysen. Gått djupare in i den och idag har 

vi fått en så har vi fått mer beskrivelse av informationselementen i en begreppsapparat.” - 

Lärare 2 

“... men vi ser ju också att innanför ramen för man kan ta till sig på ett halvår är begränsat.” - 

Lärare 2 

Även en konsult identifierade tid som en utmanade faktor, i det avseendet att lyckas få tid 

med de anställda inom verksamheten för att kunna skapa korrekta modeller. Många gånger 

saknas beredskap inom verksamheten för att ersätta den anställde som konsulterna har 

avsett att tala med, om den personen inte har möjlighet. Den dagliga verksamheten går alltid 

före och kan innebära att konsulterna inte har någon från verksamheten att prata med. 

“Nae utmaningen är ju liksom alltid att få loss folket och ge dom tid för det som måste göras, 

ledningen bestämmer ju att det är jätteviktigt men det är ingen som har tid att göra något. Det 

är ju oftast utmaningen.” - Konsult 1 

“Ja men om vi plockar en resurs här som jobbar men den här processen. Den här resursen som 

hjälpt till att beskriva det här då, kan finns ju med hela vägen. Det är ju liksom ett heltidsjobb. 

Vad händer med den här processen då den resursen ska jobba i ett projekt i 50 eller 20 procent? 

Vem gör det här då? Det är utmaningen att då måste ju den som äger den här resursen och den 

som ansvarar för att få det här outputet han måste ju tillsätta någon ny resurs då som täcker upp 

bortfallet. Man hamnar oftast i det där, ja visst vi utser den här personen, han ska vara mer i 

projektet två dagar i veckan men man utser ingen som ska täcka upp bortfallet, två dagar i 

veckan då, så den personen han hamnar i kläm då och så säger han jamen ni får väl fixa det 

ändå, och händer det något här så är ju den här produktionen, processen, arbetet prioriteras ju 

alltid före det här projektet. Den dagliga verksamheten går alltid före projektet.” - Konsult 1 
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Den andra faktorn som fyra av deltagarna upplevde var gällande litteraturen och lektionerna 

på norska. Det uppstod förvirring kring begrepp och det var svårt att utröna huruvida man 

pratade om samma saker: 

“Egentligen det som har varit jobbigast, det är ju norskan. Jag är ändå van med norrmän. Det är 

mycket fackuttryck som är svår att förstå.” - Deltagare 5 

“Ja till viss del, alltså man måste ju som vänja örat på något vis. Jag vet första gången vi var där 

då kände man ”god”, dels att prata notationer och ett nytt akademiskt vokabulär gör ju att det 

blir svårare att förstå. Sen är det ju vissa ord som innan man förstått vad dom menar norska, så 

jag försökte få dom att prata engelska men det ville dom inte.” - Deltagare 4 

“Vad som har varit svårt tycker jag det har varit föreläsningarna på norska.” – Deltagare 7 

Den tredje faktorn grundade sig i att offentliga verksamheter måste förhålla sig till politiska 

beslut och politiska mål. Två deltagare och en lärare identifierade otydliga politiska mål som 

en utmaning: 

“För att där typen av målstyrning har ju saknats, så vi såg ju jättemöjligheter på en gång. Så vad 

vi har gjort är att vi har nu föreslagit nya mål helt enkelt för politiken som tas i fullmäktige nu på 

måndag, så det är ju lite kul! Alltså att vi föreslår politiska mål och tanken är ju då att vi utifrån 

dom sen kommer att arbeta med verksamhetsmålen för att jobba mer med processerna.” - 

Deltagare 4 

“Jag tycker ju egentligen själv att utmaningen har varit att vi är politiskt styrd och 

målsättningen kanske inte är riktigt glasklar från politiken.” - Deltagare 6 

“Nä men så rent ekonomiskt finns det ju en del som är myndighetsutövning, det är ju samma 

med skolskjuts eller elevtransport. Om du uppfyller vissa regler så har du rätt till det. Det spelar 

ingen roll vart du bor och det kostar kommunen en miljon att ta dig till skolan varje år, det är 

bara att köpa upp skjutsen för du ska dit till skolan. Så på det viset så är det ju ett annat tänk än 

om man ska jobba inom näringslivet, däremot så just om man tittar på det här mål och 

målhierarki så är det allt för ofta det saknas tydliga mål från politiken som skall komplettera 

lagstiftningen. För dom kan ju inte ta andra mål än vad lagstiftningen säger, utan dom måste ju 

förhålla sig till det. Först och främst det men sen kan man ju ha andra mål också men inte som 

motsätter sig lagstiftningen, det saknas ju ofta i politiskt styrd verksamhet så det kan vara en 

svårighet i just såna här processer när man tittar på mål och målhierarki för jag har ju tänkt 

använda mig av min som jag har tagit fram här som delvis är politiskt förankrad men delvis inte 

alls finns så att lägga fram den som ett förslag att det här är den mål som vi skall ha för 

elevtransporten. Men sen kan ju dom säga nej, dom här två tänker vi stryka. Och då påverkar ju 

det hela min process.” - Deltagare 6 

Precis som deltagarna identifierade även en av lärarna detta som ett problem. Då 

processmodellerna i många avseenden ska vara knyten mot mål, innebär detta en 

problematik för både deltagare och lärarna. 
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“Och dom, ett problem dom har är ju att dom får inte så tydliga mål av politikerna, alltså dom 

får ju några fluffiga mål som är mer visioner.” - Lärare 1 

“Så på så sätt, det är ju omöjligt att målstyra en organisation utifrån ett mål som heter att 

Kommun 2 skall vara en attraktiv kommun, det kan ju betyda 1000 saker.” - Lärare 1 

Som avslutning presenterar vi ett antal citat från en forskare och en konsult som beskriver 

vikten av förankring inom förändringsarbete. Forskaren belyser även en utmaning kopplad 

till “den mänskliga faktorn”, att när handlar om människor kan det helt enkelt bli fel: 

“Man måste ju börja med beslutsfattarna på ett sätt för att det ska bedrivas överhuvudtaget och 

där har väl jag erfarenheter av båda världarna. Dels chefer som pekar med hela handen att nu 

ska vi processorientera oss och hela organisationen ska göra det – det kan ju vara väldigt stora 

ord och få väldigt tråkiga konsekvenser om det inte finns en plan och beredskap för det.” - 

Forskare 1 

“Aa, så rätt det kan bli för det finns fallgropar likt förbaskat, för det är ju människor vi pratar om 

som skall göra det här, men i alla fall undvika dom värsta.” – Forskare 1 

“Och det känner jag som en utmaning, att där går det väldigt fort, det är ungefär som att så fort 

man lämnar rummet så börjar man liksom kopiera processer mellan varann och liksom det är ju 

det här att få fram de här kartorna som är det viktigaste och inte vad dom innehåller. Att man 

glömmer bort liksom grunderna så att det är där man måste hela tiden gå tillbaka och det är inte 

så himla mycket, men att det finns inbyggt i dom här riktlinjerna och det här så att man kan 

liksom inte göra en processbeskrivning utan att det finns en kund till exempel” - Forskare 1 

“Amen individen tänker ju såhär: Vad blir resultatet av detta då? Jo vi ska bli effektivare, ja det 

är ju ett fint ord men vad betyder det då? Vi ska dra ner på kostnader, jaha och vad är största 

kostnaden? Jo personalkostnader, ska jag vara med här och rationaliserar bort mig själv? 

Motivationen kanske inte blir den rätta.” - Konsult 1 

5.4 Synergieffekter och spridning 

I denna kategori har beskrivs synergieffekter som deltagare och lärare har identifierat under 

projektet. Den första positiva effekten uttrycks av två deltagare gällande den förändring som 

skett i deras processtänkande, och att de nu analyserar varför de arbetar på ett visst sätt och 

inte bara hur de arbetar. Även båda lärarna har kunnat se sådana skillnader: 

“... men sen vissa delmoment i en process där har frågan om varför gör vi så uppkommit.” - 

Deltagare 2 

“Nae vi har varit rätt ense, däremot så blir det tydligt att det är många steg i en process som 

kanske är onödig.” - Deltagare 2 

“Ja nu är det processer överallt.” - Deltagare 2 
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“Alltså man ser ju processer överallt, precis i allting. Man tänker, varför valde jag just den här 

biten och varför gjorde jag inte sådär och sådär.” - Deltagare 7 

De använda citaten ovan visar att båda lärarna identifierat denna skillnad hos många av 

deltagarna. Denna skillnad har lett till att några deltagare redan nu har funnit sätt att 

effektivisera processer de själva arbetar inom. 

“Nu när dom får sitta och modellera, då får dom faktiskt ett tillfälle då dom får sitta och fundera 

igenom vad är det vi gör, vilken ordning är det vi gör, varför gör vi det och behöver vi göra det 

där överhuvudtaget, så flera av dom har ju hittat sätt att förenkla sin process.” - Lärare 1 

“… han säger ju liksom att han blivit påverkad för nu ser han processer i allt han gör och det är 

ju en sån effekt som vi förväntar oss skall komma eftersom.” - Lärare 2 

Fyra av deltagarna ser fördelen med att modellera verksamheten i processer och ser det som 

ett bra diskussionsunderlag i beslutssituationer. De anser också processmodellerna som ett 

pedagogiskt verktyg i samtal med politiker. En av lärarna har även noterat detta: 

“Sen genom att vi lever i en politisk organisation så kan det vara bra att kunna förklara för 

politikerna också. Då är en bild ganska bra att ha och tydlig.” - Deltagare 2 

“För mig så är det, förutom det här med målhierarkin att man på ett sätt visualiserar en process 

som gör att den blir tydlig för mig och den kommer också att bli tydlig för den som finns i den. 

Då tror jag i alla fall att det kan bidra till att man får en bättre känsla av sammanhang och sen 

kan man garantera att om man drar det här till sin spets, att när en process haltar, så undrar 

man ju varför. Om man då visualiserar den så är det mycket lättare att se. Jag tycker det är bra 

dels för att det kan bidra till en bättre målstyrning, man kan nog ge medarbetarna en bättre 

känsla för sammanhang i sitt jobb och man kan enklare reparera och effektivisera 

verksamheter.” - Deltagare 3 

“Så då är det ju ett så otroligt smart sätt att tänka tänk om vi jobbar och kartlägger vilka bitar är 

det vi kan systematisera eller vi kan lägga ut. Bara det att veta vad är det egentligen processen 

innehåller, innebär ju också att jag kan säga att den här tjänsten som innehåller det här från a 

till ö det vill jag köpa av er. Eller hur, att vi kan samordna på ett helt annat sätt. Och jag tror att 

det där krävs för att vi skall få det att fungera, för som det ser ut nu att vi sitter och har alla 

funktioner i alla kommuner nu mer eller mindre och det blir ohållbart genom att vi får ett 

tuffare klimat. Så det är ju ett otroligt bra tänk.” -Deltagare 4 

En lärare har också identifierat att deltagarna sett möjligheterna med processmodellerna 

som kommunikationsmedel och beskriver hur de nu börjat använda sina nya kunskaper som 

exempelvis ett underlag vid diskussioner med politiker. 

“Ja men samtidigt så som Lärare 1 säkert sa så hade vi en handledningsrunda i förra veckan och 

det är tydligt att de alla börjat använda de modellutsnitten som de gått igenom och de har helt 

klart lärt sig genom den här processen och den nya kompetensen använder de i sin dagliga 
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verksamhet. Också utöver gruppen i relation till andra medarbetare och inte minst mot den 

politiska ledningen.” - Lärare 2 

Avslutningsvis uttrycker en deltagare hur organisationen blir tydligare för de verksamma 

inom den, men också hur deltagarnas förståelse för deras egen verksamhet har ökat: 

“Som jag tänker det så är det flera viktiga grejer. För oss när vi gör processen med att göra dessa 

modeller får man en djupare förståelse för och visning av vem som är kunden, vem är 

processägare och vem är vår uppdragsgivare. Så tydliggörs det som vi har runt oss, hur förhåller 

sig vår organisation* i förhållande resten av samhället och hela den här intressentanalysen. Det 

gör något med hur vi ser på oss själva och kunden tror jag, att vi får veta kontexten runt 

teckningarna. Det här med att jobba med målhierarkier har varit väldigt viktigt, det är inte 

säkert att allt varit så tydligt innan, vi blev i alla fall klarare i våra egna huvuden. Det är som en 

inre sak, bara att göra det här jobbet gör att man får en djupare förståelse för verksamheten. 

Men nu skall ju vi slå ihop vår verksamhet med en annan verksamhet* i Norge och det är ju klart 

att i ett sådant sammanhang är det ju väldigt viktigt att man har en beskrivning av 

verksamheten och att kunna presentera den för andra är ju väldigt viktigt. Hur ser det ut hos oss 

och hur kan detta passa in med arkitekturen i den andra verksamheten. Det är många områden 

som vi ser det viktigt till.” - Deltagare 8 

5.5 Notationsförståelse 

Den sista kategorin behandlar problemområden kopplade till lärande och förståelse för 

notationer. Det första problemområdet grundade sig på förståelse för sambanden mellan de 

sju UML-diagrammen som används inom ramarna för projektet. Alla åtta deltagare beskriver 

sambandsförståelsen som en initial tröskel, och detta har även identifierat av lärarna som ett 

problem: 

“I slutändan kanske man ser sambandet mellan dem, i början hade man ingen aning vad man 

skulle ha den ena eller andra till. Det kan jag kanske tycka. Men idag när vi är på de här sista, 

förstår man ju varför vi gjorde kontexten till exempel. Men alltså när man börja var man ju 

totalt novis, så är det ju.” - Deltagare 1 

“Problemet i starten då det var ju att se sammanhangen mellan de här modellerna och det har vi 

pratat mycket med lärarna om då. Att vi skulle ha fått ett case som gick ifrån start till slut, inte 

ett case för koncept, ett för kontext och ett för målhierarkin. Vi har hoppat väldigt mycket 

emellan och det har varit svårt att se den röda tråden.” - Deltagare 8 

“Alltså från första föreläsningsseminariet så hände det jättemycket. Det var när vi var på andra 

seminariet i en av kommunerna som jag kände att då rasslade det till och föll på plats. Nu 

förstår jag varför jag ska köra ett kontext och ett konceptdiagram, alltså hur dom hänger ihop. 

Det kan jag inte säga att jag gjorde från början.” - Deltagare 7 

                                                             
* Vår översättning för att anonymisera organisationen. 
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Samtliga deltagare delade uppfattningen gällande problematiken runt sambandsförståelsen. 

Även lärarna uppfattade detta som utmanande för deltagarna. De lyfter fram att ett 

annorlunda kursupplägg hade kunna underlättat sambandsförståelsen. 

“Men vi gjorde ju aldrig så att vi visade hela processen utan det är först nu dom är framme där, 

så dom har egentligen inte behövt fundera på det förens nu när dom liksom skall få ihop allting. 

Så nu tror jag dom flesta börjar förstå det men dom har ju inte gjort det tidigare. Vi inser ju att 

det kanske hade varit bra på att första träffen när vi började prata om modellerna att vi hade 

visat hela modellen att ni skall göra de här, och allt tillsammans blir en verksamhetsmodell. Det 

gjorde vi fast ganska snabbt alltså, typ 5 minuter och vi hade kunnat hålla på med det i 1 timme 

tror jag.” - Lärare 1 

“Ja det visar ju liksom nu i efterhand, de har ju haft utmaningar som vi kanske borde ha sett på 

förhand. Bland annat med att kunna med att kunna se nyttan till alla modellutsnitten samlat 

före man blir introducerad enkelt till delutsnitten.” - Lärare 2 

Ett annat problem handlade om svårigheten med att lära sig den programvara som används 

för själva modelleringen. Hälften av deltagarna fann programvara svår och även en av lärarna 

identifierade programvaran som för komplex: 

“Programvaran vi har använd, för det första är den det trögaste jag kört, YED. Där finns det ju 

massor med pilar, men vet man inte vad de betyder och vad de ska användas till. Då gissar man 

ju bara.” - Deltagare 1 

“Jag tror att det som har varit svårast för mig och min kompanjon som är personalchef har ju 

varit helt enkelt systemet att jobba med, att använda det system som vi skulle använda som sas 

vara jätteanvändarvänligt tyckte vi var väldigt svårt.” - Deltagare 4 

“Ja pilar och sen att förstå det här YED, alltså ritprogrammet, det har tagit tid. Jag förstår att 

det är fantastiskt, men jag måste ge det tid för att kunna få till det, men det är ett fantastiskt 

program, det är det.” - Deltagare 7 

Även en av lärarna påpekade att det fanns problematik kring programvaran. Citatet nedan är 

ett svar på en fråga rörande komplikationerna med YED. 

“Det är det ju helvetes många som har svårt med det.” - Lärare 1 

Ytterligare ett problem som identifierades av fyra deltagare handlade om svårigheterna med 

att lära sig alla pilar, figurer och symboler. UML innehåller väldigt många olika varianter och 

det utgjorde initialt en utmaning: 

“Vad som har varit svårt är ju att veta vad alla dessa förbaskade figurer betyder.” -Deltagare 1 

“Men i början fattade man ingenting, då var man nöjd om man hade gjort en pil. Så sa dom att 

man skulle göra en till och då blev det som varför då? Jag har ju gjort en.” -Deltagare 2 
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“Det svåraste från början var att vi inte kunde någonting. Man förstår inte skillnaden på pilar.” 

Deltagare 6 

Två konsulter och en forskare riktar kritik mot UML. UML anses vara för komplext och har 

en för nära systemkoppling. De själva använder inte UML i syfte att beskriva processer i en 

verksamhet, utan det används när det redan finns en färdig kravbild och ett system skall 

implementeras: 

“Ja men UML är ju som också kopplat till att generera kod och beskriver ett verktyg.” - Konsult 1 

“Ja det här är ju en grov planering. Om vi säger såhär den syns ju vart det är problem, sen ser 

man vad som finns på marknaden fast det kan också innebära att vi måste gå in och bygga ett 

system. Då kommer man ju ner på en annan nivå och då använder man andra 

processbeskrivningar, då kommer man in mer på UML.” - Konsult 1 

“Ja vi upptäckte ju att om vi försökte modellera systemet enligt UML diagram, då tappade vi 

kunden, då hade dom ingen aning om vad vi gjorde egentligen. Så vi fick ju höja oss ett steg upp 

egentligen och modellera på en högre nivå och mycket enklare.” - Konsult 2 

Den forskare vi intervjuade uppfattar UML som ett väldigt systemnära och tekniskt språk. De 

högskolekurser som forskaren är delaktig inom, behandlar UML som ett lågnivåspråk 

kopplat mot systembeskrivning. 

“Så med det sagt skulle jag inte ens komma på tanken att börja med UML, därför att jag ser det 

som ett systemnära beskrivningssätt. I alla fall som vi använder på våra kurser är det ofta att 

man börjar i USE CASE förstått, men sen går det ju direkt över till systemens processer med 

aktivitetsdiagram och de som följer. För mig har det inte ens varit nån tanke.” - Forskare 1 

“Då när ni har UML så har ju ni ett tydligt IT fokus och system som skall utvecklas.” - Forskare 1 

Som avslutning har vi tagit med två citat där forskaren pratar om brister och begränsningar 

med de notationer som finns idag ur en mer generell bemärkelse: 

“Man vill liksom klä processerna med mer och affärsregler och sånt där som. Bara det här att det 

kan gå flera input och flera output och att det kan ta olika vägar, då blir det helt plötsligt 

begränsning i en sån typ av notation. För att i systemvärlden ska det ju vara så formellt och så 

entydigt och så, medan om man vill kartlägga verksamhetsprocesser så vill man ju bygga in mer 

saker. Därför att det ska vara ett diskussionsunderlag för att överhuvud komma fram till om 

man ska ha ett system, det finns olika syften. Det kan ställa till det och jag tror inte att det finns 

någon notation idag som kan täcka in båda.” - Forskare 1 

“Men jag ser begränsningar när det gäller det här med regler och syntax, rittekniks. Man får inte 

beskriva på ett sådant sätt som man vill beskriva verksamhetsflöden.” - Forskare 1 

5.6 Sammanfattning 

Här sammanfattar vi de svårigheter som kan identifieras i resultatet kopplade till respektive 

utmaning. 
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Verksamhetsförståelse: 

 Svårigheten med att uppfattningarna om hur en process utförs skiljer sig. 

 Svårigheten att komma in som utomstående i en verksamhet och försöka skapa sig en 

förståelse för hur verksamheten fungerar. 

 Svårigheten med att identifiera intressenter, avgöra vilken betydelse dessa ska ha. 

 Svårigheten att se sin verksamhet i processer. 

 Vikten av att tänka i processer vid processmodellering. 

 

Kommunikation: 

 Svårigheten att förklara sin verksamhet för läraren och för läraren bedöma materialet 

som produceras av projektdeltagarna.  

 Svårigheten att som konsult hitta det gemensamma språket och att bedöma vilken 

detaljnivå som är lämplig för att beskriva processerna. 

 

Yttre faktorer: 

 Svårigheten med att finna tid för inlärning, att gå in djupare i materialet och för att 

skapa korrekta modeller. 

 Svårigheten med den norska litteraturen och det norska fackspråket. 

 Svårigheten med otydliga politiska mål.  

 Den mänskliga faktorn och förankring hos beslutsfattare. 

Synergieffekter och spridning: 

 Förändring i tankesätt, identifiering av verksamheten i processer och frågan 

”varför?”. 

 Processmodellering som ett diskussionsunderlag för beslutsfattning och som ett 

pedagogiskt verktyg. 

 Ökad tydlighet för de inom verksamhet och deras förståelse för hur verksamheten 

fungerar. 

Notationsförståelse 

 Svårigheten att lära sig förstå sambanden mellan de sju diagrammen.  

 Svårigheten att lära sig använda modelleringsprogramvaran. 

 Svårigheten med UMLs nära systemkoppling och komplexitet. 

 Utmaningen med brister och begränsningar i notationerna. 
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6. Analys och Diskussion 

I den här uppsatsen har vi undersökt vilka utmaningar som uppstår vid införandet av ett 

processorienterat arbetssätt inom en offentlig verksamhet. I följande del kommer vi att 

analysera vårt resultat via jämförelser med tidigare forskning och erfarenheter från praktiker. 

Vi kommer även att föra kortare diskussioner kring intressanta frågor som utrönas ur 

analysen. Avsnittet är strukturerat utifrån de kategorier som identifierats som utmaningar i 

tidigare avsnitt. Under varje kategori har vi sedan strukturerat innehållet utifrån de centrala 

delar som framkom ur resultatet och den tidigare forskningen. 

6.1 Verksamhetsförståelse och kommunikation 

Anledningen till sammanslagningen av dessa utmaningar är att de har en stark koppling till 

varandra. Verksamhetsförståelse grundar sig delvis i hur väl deltagarna förstår sin egen 

verksamhet, men även hur väl konsulter eller lärare introduceras i verksamheten. 

6.1.1 Svårigheten i att uppfattningarna om hur en process utförs skiljer 
sig 

Två av konsulterna påpekade att kundernas olika uppfattningar gällande hur en process går 

till, ofta kan leda till problem. Även två av projektdeltagarna hade uppmärksammat dessa 

olika uppfattningar, då de börjat modellera sina egna processer. Konsulterna menar att 

många gånger finns det uppsatta riktlinjer för hur arbetet inom verksamheten bör bedrivas, 

men att de ofta hamnar i en pärm någonstans, vilket innebär att egna riktlinjer formas och 

arbetet i praktiken utförs på ett annat sätt än det avsedda. Personer som utför samma 

arbetsuppgifter kan ha olika tillvägagångssätt, vilket ger upphov till olika processer för 

samma arbetsuppgift. Dessa olika tillvägagångssätt blir problematiska, framförallt för 

konsulterna som ska försöka skapa sig en uppfattning om verksamheten. Det blir även 

problematiskt för projektdeltagarna som ska försöka beskriva sin verksamhet i processer och 

sedan förmedla detta till kursens lärare. Denna problematik kan även ge upphov till 

förändringar i processen vilket även tidigare forskning och praktiker påpekar kan vara en 

fallgrop (Melonfire 2007; se även Melao & Pidd 2000). En processmodell kan ha slutförts 

enligt en anställds utsaga, för att sedan revideras längre fram i processen, då insikt har 

inbringats att processen i verkligheten utförs på ett annat sätt. Att skapa tydlighet och lyckas 

fånga hur processer går till kan vara svårt om det finns flera olika tillvägagångssätt. En av 

konsulterna beskrev att de hanterar sådan problematik genom att modellera de olika 

tillvägagångssätten som enskilda delprocesser, för att sedan analysera och avgöra vilken som 

är mest effektiv. Det här sättet att hantera variationen anser vi vara en smidig lösning, som 

dock kan leda till en del extra arbete för konsulterna. Extra arbete innebär i sin tur en högre 

kostnad för den verksamhet som anlitat konsulterna. För projektdeltagarna innebär detta 

även mer arbete, vilket i deras fall kan påverka motivationen och förståelsen. 

6.1.2 Svårigheten i att förstå och kommunicera sin egen verksamhet 

En annan aspekt, som en av konsulterna belyste, är att ofta har kunderna väldigt vaga 

uppfattningar om deras egentliga behov. Den här vaga uppfattningen innebär att 
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konsulterna, via olika tekniker, har ett högre ansvar att skapa sig en korrekt uppfattning 

gällande kundens behov. Det kan vara svårt, då konsulterna beskriver att kunderna ofta 

saknar insikt i sin egen verksamhet. Kunderna har oftast vetskap gällande deras egna 

arbetsuppgifter, men oftast ingen insikt i vad som sker då en process lämnas över till någon 

annan medarbetare. Detta är en effekt av arbetsfördelning, ju mer arbetet delas in desto 

svårare blir det att hålla reda på hur processen ser ut i sin helhet. Även båda lärarna 

påpekade svårigheten med att skapa en korrekt uppfattning av projektdeltagarnas 

verksamhet, då det i vissa lägen var svårt att utröna hur den faktiskt fungerar. Problemet 

med att förstå projektdeltagarnas verksamhet vekar även vara en följd av svårigheter för 

projektdeltagarna att kommunicera hur deras verksamhet fungerar gentemot lärarna. Detta 

skapar ibland förvirring där några projektdeltagare upplevde att lärarna ofta ändrade sig vid 

bedömningen av projektdeltagarnas processmodeller. Lärarna hade svårt att avgöra om 

processmodellerna var korrekt modellerade, då de hade svårt att förstå hur deltagarnas 

verksamhet verkligen fungerade. En av konsulterna beskrev att en anledning till att kunderna 

ofta saknar insikt i sina egna behov, är att de ofta riktar in sig på instansen där problemet 

yttrar sig, exempelvis ett specifikt system. Problemet kan i själva verket ha sin grund i 

verksamhetens arbetssätt och inte systemet. Det kan vara ett resultat av låg 

verksamhetsförståelse vilket utmynnar i att de har svårt att se sina egna behov, något som 

även Melonfire (2007) påpekar. Även Asghar & Umar (2008) menar utifrån ett 

intressentperspektiv att kunder ofta har svårt att uttrycka sina behov, vilket leder till 

svårigheter med att hantera kravanalysen. Utifrån denna studies resultat kan frågan ställas 

om projektdeltagarna har förvärvat tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra vad de 

behöver? Att de kan skapa modeller över sina processer är en sak, men kan de sen tolka sina 

modeller för att dra slutsatser och använda som beslutsunderlag? Baserat på intervjuerna 

med projektdeltagarna kan vi påstå att de klarar av att tolka modellerna. Många av de vi 

intervjuade, kunde redan vid intervjutillfället, se delar i deras egna processer som var 

onödiga och delar som kunde flyttas för att göra processen mer effektiv. Denna 

tolkningsförmåga är troligtvis en effekt av kombinationen av processmodellering och Lean 

som utbildningsbas under kursen. Projektdeltagarna klarar nu av att tolka modellerna ur ett 

flödesperspektiv, och de kan identifiera flaskhalsar och aktiviteter som inte är 

värdeskapande, vilket ökar möjligheten att effektivisera sina processer. 

6.1.3 Svårigheten med att hitta det gemensamma språket och en lagom 
detaljnivå 

Tre av deltagarna belyste svårigheten med att identifiera intressenter och avgöra hur stor 

betydelse de skall ges i diagrammen. Det kan kopplas till ett problemområde som två av 

konsulterna identifierade under kommunikationsavsnittet, svårigheten med att hitta ett 

gemensamt språk och svårigheten att avgöra vilken detaljnivå som skall beskrivas. Vi kan 

koppla detta till notationsförståelse och komplexiteten hos många beskrivningstekniker. 

Komplexiteten medför att många konsulter därför väljer att blanda och förenkla sina 

tekniker. Fastställandet av en lagom nivå vad gällande beskrivningsteknikerna har lyfts fram 

av både konsulter och forskaren som en avgörande faktor för att lyckas med ett projekt. En 

konsult beskriver det som att “hitta det gemensamma språket”. Konsulten menar att många 

gånger uppstår problem i kommunikationen då de som arbetar i verksamheten inte förstår de 
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tekniska termerna som konsulterna använder. Det uppstår därmed en förvirring kring 

begreppen som kan leda till missförstånd då det kan finns en osäkerhet kring begreppens 

betydelse i sammanhanget. Det här stöds även av Melonfire (2007) som pekar på att ett 

gemensamt språk är centralt inom projekt, framförallt inom projekt där två olika världar ska 

försöka samexistera och arbeta tillsammans. Det norska fackspråket var exempelvis en faktor 

som adresserades av fem deltagare. Det fanns en osäkerhet kring begreppen, även om 

deltagarna kände igen begreppen var de osäker på vilken innebörd de hade i sammanhanget. 

Asghar & Umar (2008) påpekar vikten av att adressera yttre hot och risker inför ett projekt 

om det ska nå framgång. Det här skulle kunna vara en sådan risk, att projektet inte lyckas för 

att deltagarna inte kan ta till sig materialet på grund av språkbarriärer Det innebär en 

svårighet för både deltagarna och lärarna då förvirringen som uppstår kan påverka 

inlärningen av materialet. En annan aspekt av samma diskuterade problem, kan kopplas till 

avgörandet av vilken detaljnivå som det skall modelleras efter, för i viss mån blir det som ett 

språk. Konsulterna skall kommunicera hur verksamheten fungerar via processmodeller. Är 

nivån för låg och komplicerad kommer inte de inom verksamheten att förstå, samtidigt som 

om nivån är för hög finns risken att modellen kommer sakna viktiga detaljer. Det här är en 

balansgång som i högsta grad varierar från fall till fall. Något som också bör noteras med 

detaljnivån som Wand och Weber (1993) beskriver är att ju mer detaljerat och komplext vi 

försöker beskriva verksamheten, desto mer komplex kommer notationen att bli. Så frågan 

blir, vilken nivå bör användas för att göra processmodellerna förståeliga för de inom 

verksamheten, utan att tappa de viktiga detaljerna i processerna? 

6.1.4 Svårigheten att se sin verksamhet i processer och att arbeta med 
förändring 

Vårt resultat visade att en av projektdeltagarna upplevde svårigheter med att se sin 

verksamhet i processer. Noterbart är även att några fler projektdeltagare antydde detta utan 

att säga det rakt ut. Den här svårigheten grundar sig ur en ovana med att tänka i processer. 

Vakola och Rezgui (2000) pekar på nackdelar med övergången till en processorienterad 

verksamhet och hävdar att metodologierna inte är kostnadseffektiva. De menar också att 

kostnadseffektivitet är något som krävs för att få en framgångsrik implementation. Det 

processorienterade tankesättet upplevdes av majoriteten av projektdeltagarna som 

revolutionerande. De flesta projektdeltagare har redan nu uppmärksammat möjliga 

förändringar som kan bidra till ökad effektivitet inom verksamheten. Det som kan diskuteras 

i anslutning till detta är hur kostnadseffektivitet ska betraktas, är det knutet till långsiktiga 

eller kortsiktiga mål? De flesta projektdeltagare upplevde kursen som en värdeskapande 

investering. Om konsulter anlitas för bedriva förändringsarbete kommer det på kort sikt att 

innebära höga kostnader. Den projektrelaterade investeringen bör således, för 

verksamheterna, vara kopplat till långsiktiga mål. Projektdeltagarna uttryckte att det bör ses 

som en framtidsinvestering. Men här kan frågan ställas om en övergång till ett 

processorienterat arbetssätt direkt leder till långsiktig kostnadseffektivitet? Vad händer om 

exempelvis kostnaderna vid övergången blir för höga? Ur en effektiviseringssynpunkt kan 

detta vara en bra och nödvändig förändring som betalar av sig i längden, men det finns inga 

garantier. Det kan exempelvis vara svårt att förändra hur de anställda ser på sin verksamhet, 

som en deltagare beskriver. Recker och Rosemann (2009) beskriver att en förändring är en 
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komplex process, något som Lennéer, Axelson och Thylefors (2006) menar skapar 

påfrestningar inom en organisation. En av konsulterna samt forskaren tar upp vikten av att 

alla inom verksamheten vill förändras med organisationen. Det gäller att vara positiv och 

öppen för förändring och framförallt, att våga göra något annorlunda. För att förändringen 

skall vara framgångsrik krävs det att alla inblandade är engagerade och ser möjligheter 

istället för att fastna i det gamla arbetssättet. Föregående påstående stöds av Rahbek et al. 

(2011b) som menar att om vissa inom verksamheten, av någon anledning inte uppfattar sig 

kunna fortsätta arbeta med förändringen, så kan det leda till problem. Rahbek och Pedersen 

och Huniche (2011b) pratar om vikten av att definiera varför en förändring ska genomföras. 

Vetskapen om varför förändringsarbetet sker är något som kan tänkas påverka en anställds 

inställning gentemot förändringsarbetet. Något som i den här studien skall tas hänsyn till är 

att organisationerna kan ha gått in i projektet med olika mognadsnivåer. Vissa organisationer 

kanske var i färd med att påbörja en organisationsförändring och för projektdeltagarna inom 

den verksamheten fanns då mer motivation än hos de projektdeltagare som inte hade ett 

sådant beslut framför sig. Det här kan då ha påverkat hur långt man kommit i 

effektiviseringsarbetet och inställningen till förändring hos deltagarna. Dessa tendenser har 

vi identifierat i projektet. Inte att någon är negativt inställd, men att de har kommit olika 

långt i arbetet som en produkt av deras inställning. 

6.1.5 Sammanfattning 

Samtliga problemområden som analyserats och diskuterats i detta avsnitt kan kopplas till 

svårigheter att förstå och kommunicera sin egen verksamhet. En parallell som kan dras är 

mellan konsult kontra kund, och lärare kontra deltagare. Den problematik som beskrevs 

mellan lärare och deltagare - att deltagarna har svårt att förklara sin verksamhet och således 

har läraren svårt att förstå den - är precis samma problematik som konsulterna måste tackla i 

sina projekt gentemot deras kunder. Här bör det tilläggas att lärarna i kursen är utbildade 

pedagoger, något som de flesta konsulter inte är vilket innebär ytterligare svårigheter för 

konsulterna med att skapa sig en förståelse och att kunna förmedla materialet. Det som skall 

tas i beaktning är att kunderna kanske inte är lika intresserade av att se eller förstå detaljer av 

samma karaktär som deltagarna i kursen. Inom projektet har fokus legat på inlärning och 

förståelse medan för en kund kanske det enbart handlar om att få en bild av vilka 

förändringar som planeras. Däremot finns det tydliga kopplingar mellan konsulternas och 

lärarnas utmaningar gentemot kunderna och deltagarna. 

 Sammanfattningsvis kan vi se att det existerar uppenbara svårigheter i att förstå och 

reflektera över sin egen verksamhet, detta bidrar till att det finns svårigheter i att 

kommunicera verksamheten till externa aktörer. En följd av dessa svårigheter blir att lärarna 

och konsulterna, som i detta fall har förståelse för notationerna, kommer ha svårare att 

förmedla notationernas innebörd. Som ett resultat av vår studie och praktikers erfarenheter 

kan vi säga att det förefaller av stor vikt att välja en lagom detaljnivå, både i notationen och i 

de tekniska termerna, som blir begriplig för mottagarna (Melonfire, 2007). En sista aspekt 

som vår studie pekade på var vikten av engagemang och att se möjligheter med 

förändringsarbetet för att inte fastna i det gamla arbetssättet. 
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6.2 Yttre faktorer 

6.2.1 Svårigheten med att finna tid till studierna 

För både deltagarna inom projektet och för konsulterna så florerar olika svårigheter kopplade 

till det vi har valt att kalla för “yttre faktorer”. En faktor som fyra deltagare upplevde var 

möjligheten att finna tid för studierna. Detta påpekar även båda lärarna och en viss ansats till 

detta görs även av en av konsulterna som påpekar svårigheter med att få tid med arbetare för 

att kunna göra beskrivningarna. Detta projekt utförs på sidan av deras heltidstjänst vilket 

innebär att deras studier ofta förläggs på kvällar och helger. En artikel om konsumenters 

köpbeteende under tidspress visade att de selektivt valde bort segment av information och 

fokuserade på det som var mest tilltalande för dem, så kallat ”filtration” (Janiszewski 1998). 

Detta syns också i vår studie, att vissa deltagare selektivt började välja bort delar som de fann 

mindre attraktiva. Det innebär att filtration som innebär att de väljer ut det som tilltalar dem 

mest. Filtration uppstår även hos lärarna då de säger att de fått skala av eller välja bort delar 

som de ansett som mindre viktiga då de inte har haft tillräckligt med tid för att gå igenom 

det. 

6.2.2 Svårigheten med otydliga mål 

Ett problem som identifierades av tre projektdeltagare och båda lärarna var att det fanns 

väldigt otydliga mål från politiker, då målen var mer av karaktären visioner. Melonfire (2007) 

redogör för liknande genom att utvecklingsteamet ofta inte förstår den existerande politiken 

inom en verksamhet. Det kan i sin tur leda till problem i arbetet med kravanalysen. Att målen 

är otydliga skulle kunna vara en effekt av att det är politiker som sätter målen och inte de 

som arbetar inom förvaltningarna. Det blir svårare att som utomstående skapa sig en 

förståelse för huruvida ett mål är bra eller inte, då de inte fullt förstår verksamheten. Via våra 

intervjuer har vi kunnat se att inom offentlig verksamhet är relationen mellan politiken och 

förvaltningarna många gånger problematisk. Vissa projektdeltagare har som ett resultat av 

projektet, redan idag tagit fram förslag till nya målsättningar som de presenterat för 

politikerna. 

6.2.3 Vikten av förankring 

Avslutningsvis så pratar forskaren vi intervjuade om vikten av att förändringsarbetet är 

förankrat hos ledningen. Recker & Rosemann (2009) beskriver övergång till en mer 

processorienterad verksamhet, som en svårighet där det krävs mycket kunskap och 

skicklighet hos de verksamma inom denna övergång. En av konsulterna och forskaren 

beskriver förankringen mot ledningen som en nyckel till framgång i en sådan övergång. Även 

några projektdeltagare har pratat runt förankring som en viktig aspekt, men då utifrån en 

motivationssynpunkt för deras egen del. De paralleller vi kan dra är att den skicklighet och 

kunskap som krävs för en sådan övergång i mångt och mycket måste komma ifrån ledningen, 

för att de anställda ska känna sig trygga i att den förändring som sker är för verksamhetens 

bästa. Det är viktigt att de anställda känner tillit till ledningen. Det är ledningens uppgift att 

se till att de anställda är motiverade till en förändring. Rahbek et al. (2011b) noterar att om 

vissa faller ur ramen, att de kanske inte anser sig ha tillräckligt med kunskap eller kompetens 

för att fortsätta arbeta mot en förändring så riskerar hela arbetet att gå förlorat. En positiv 
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faktor inom projektet har varit att projektdeltagarna, nästan uteslutande, vart personer i 

beslutsfattande positioner. Att de är beslutsfattare som gått kursen innebär att de enklare 

kan ta tag i saker än om det hade varit vanliga arbetare då beslutskedjan blir kortare. Med 

andra ord så har det funnits en stark förankring inom de verksamheter som varit inblandade 

i projektet. 

6.2.4 Skynda långsamt och sammanfattning 

Forskaren menar att man måste “skynda långsamt” och arbeta successivt steg för steg. De 

aktiviteter som utförs bör vara värdeskapande och på så vis föra en framåt, något som även 

konsulterna påpekar. Däremot behöver förändringsarbetet inte framskrida så fort som 

möjligt, utan det är viktigare att det blir korrekt för att undvika flaskhalsar eller att behöva gå 

tillbaka och börja om. Vårt resultat visar att tempot inte har varit lagom för 

projektdeltagarna. Däremot har vissa deltagare och även lärare upplevt att tiden har varit för 

liten för att gå in djupare på materialet. Det som också kan diskuteras är om 

förändringsarbete inom en offentlig verksamhet bör ha evolutionär eller revolutionär 

utveckling. Det är möjligt att i vissa förvaltningar kanske förändringar måste ske snabbt och 

mer åt det revolutionära hållet. Beroende på olika omständigheter kanske en evolutionär 

förändring inte är genomförbar. Det krävs en analys av situationen innan uppstart för att 

avgöra hur förändringsarbetet bör bedrivas. 

 Sammanfattningsvis kan vi se en tydlig koppling mellan tidsaspekten och framgång, både 

ur ett konsultperspektiv och ett projektperspektiv. Vi kan se vikten av att ”prata ett 

gemensamt språk”, även här både ur projekt och konsultperspektiv. Resultatet visar på att 

otydliga mål från politiker påverkar projektdeltagarnas arbete med att modellera sina 

processer. Vi kan också påpeka vikten av förankring hos ledningen inom förändringsprojekt. 

Då framförallt ur en motivationssynpunkt för arbetarna. 

6.3 Synergieffekter och spridning 

6.3.1 Förändrat tankesätt 

Den fjärde kategorin innehåller synergieffekter som deltagarna identifierat till följd av 

projektet. Fyra av deltagarna upplever en förändring i sitt tankesätt och hur de ser på sin 

verksamhet. De menar att nu ser de processer överallt och de har börjat fundera kring vilket 

syfte olika aktiviteter inom en process fyller. Även båda lärarna har noterat 

projektdeltagarnas nyfunna förmågor. Det är en klar framgång för projektet, att deltagarna 

börjat tänka mer i banor relaterade till Lean. Nu börjar de förstå hur de själva kan förbättra 

sin verksamhet och sina processer. Vissa har även tagit fram konkreta förslag till politiker och 

hittat sätt att effektivisera sina processer. Fyra deltagare har dessutom sett nyttan i dessa 

diagram som beslutsunderlag och framförallt som diskussionsunderlag. De flesta var överens 

om att materialet skulle kunna användas som ett diskussionsunderlag inom verksamheten, 

även gentemot personer som inte gått kursen. En eventuell förenkling av diagrammen kanske 

skulle behöva göras, men kärnan i underlaget skulle finnas kvar. Det stöds av Mendling et al. 

(2009) som menar att processmodellerna måste vara enkla att förstå. Det som ska 

poängteras här är att eftersom de som ingått i kursen är personer med ledande roller inom 

sin verksamhet så har de faktiskt kraft att driva igenom många av de förändringsförslag som 
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tas fram ur beslutsunderlagen. En aspekt som vi diskuterade med ett antal av deltagarna var 

möjligheten att dessa processmodeller, dock förenklade, skulle kunna fungera som ett initialt 

pedagogiskt inskolningsmaterial för ny personal. Att det skulle kunna fungera som 

inskolningsmaterial stöds av Eriksson och Penker (2000b) som påpekar att ett av syftena 

med processmodellering kan vara just det här. Även Noran (2000) menar på att vid en 

realisering av en modell blir det tydligt vilka roller de anställda kommer att ha inom 

verksamheten. Denna tydlighet är något som också kan vara positivt då det kommer till att 

hantera spridningen av kunskapen som förvärvats under projektet. Att via inskolning av ny 

personal integrera detta nya sätt att tänka runt verksamheten och effektiviseringsarbete. En 

övrig aspekt som är av intresse är förmågan att driva igenom förändringar i en så pass styrd 

verksamhet som offentliga verksamheter. En fråga som vi ställde till vissa av deltagarna var 

huruvida de ansåg att de förändringar som de ville göra går att genomföra. De som fick 

frågan upplevde att förändring var möjlig, detta dels på grund av att processerna som de 

modellerat varit relativt små och dels på grund av att kommunen de arbetar inom är relativt 

liten (de som fick frågan arbetade inom samma kommun). 

6.3.2 Spridning 

Projektet har genomförts utanför projektdeltagarnas ordinarie arbetstid, eftersom att de 

redan idag har så pass mycket att göra. Det finns även exempel på denna tidsbrist inom 

projektet i form av flyttade handledningar. Frågan är om de kommer att kunna integrera den 

nya kunskap som de förvärvat inom projektet som en del av deras dagliga arbetsuppgifter. 

Frågan ger upphov till ett ny, kommande utmaning, nämligen hur de ska få detta att slå rot i 

verksamheten och få en bra spridning bland de anställda. Lennéer Axelson och Thylefors 

(2006) menar att en förändring i sig är både utvecklande och utmanande, men samtidigt att 

det innebär påfrestningar. Att få en bra spridning skulle kunna vara en sådan påfrestning. 

Alltså hur kunskapen ska integreras i verksamheten och föras vidare från projektdeltagarna 

till de övriga inom verksamheten. Rahbek et al. (2011b) skriver att allt fler offentliga 

organisationer implementerar Lean. Författarna hävdar att organisationer inom offentlig 

förvaltning blir allt mer marknadsorienterade, vilket ställer högre krav på mätbarhet och 

flexibilitet. Organisationerna ska även kunna arbeta mer effektivt och nå fler mål, genom att 

nyttja mindre resurser. Kraven kommer från politiker, arbetsgivare och medborgare. 

Projektdeltagarna nämner att tydligare mål behövs för att enklare kunna nå kraven. Rahbek 

et al. (2011b) tar även upp att det inte bara är kraven som är föränderliga utan även arbetet 

med Lean. Det kan bero på att standarder och processverktyg förändras, eller att 

användandet av dessa förändras. Många organisationer har misslyckats med att skapa 

förståelse för Leans filosofi och det leder till att implementering påbörjas utan en strategisk 

plan. När arbetet med Lean sprider sig inom organisationen, kan ofta 

implementeringsmodellen förändras, vilket vidare innebär att det tar tid för verksamheten 

att mogna och kunna reflektera över arbetet med Lean. Rahbek et al. (2011b) talar även om 

hur arbetet med Lean ofta är väldigt fokuserat på den egna, interna, verksamheten och 

blandar inte in utomstående aktörer som leverantörer i processen. Ovanstående beskrivning 

från Rahbek et al. (2011b) är potentiella fallgropar som projektdeltagarna skulle kunna stöta 

på i arbetet med spridningen av kunskapen i verksamheten. Inom offentlig verksamhet kan 

det vara svårt att exempelvis blanda in utomstående aktörer i förändringsprocessen. Ofta 
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förekommer det flera olika utomstående aktörer inom samma process, vilket gör det svårare 

att påverka samtliga. En annan fråga är om beslutsfattarna som gått kursen kommer att ha 

tid att vara flexibel i sitt användande av Lean och ”följa trenderna”. Rahbek, Pedersen och 

Huniche (2011b) har funnit att implementering av Lean i offentlig sektor sällan föregås av 

diskussioner till alternativa förändringsverktyg och att medarbetarna ofta inte har fått 

klarhet i varför de går över till arbetssättet. Det är alltså viktigt att definiera vad en 

Leanprocess ska gå ut på, varför den ska användas, till vad den ska användas och hur den ska 

användas för att kunna få en bra spridning. En annan koppling vi kan göra mellan spridning 

och notationsförståelse, är att desto mer komplext ett språk är desto svårare blir det att 

sprida det i verksamheten. Inom projektet är det utbildade pedagoger med mångårig 

erfarenhet av beskrivningstekniker som ska lära deltagarna beskrivningstekniken, medan vid 

spridningen inom organisationen är det deltagarna själva som ska lära andra. Konsulterna 

och forskaren nämner att UML är ett tekniskt och systemnära språk och kan vara svårt för 

nybörjare att lära sig. Inom projektet har det gått relativt bra ändå, men hur blir det sedan då 

deltagarna själva ska lära andra och inte utbildade pedagoger? Det är möjligt att ett enklare 

språk skulle kunna underlätta spridningen av kunskapen efter utbildningen. Alternativt att 

det ges utbildning i hur de kan förenkla materialet för att andra lättare ska förstå det. 

6.3.3 Kultur och sammanfattning 

En sista aspekt som vi kommer att beröra är något som varje organisationsförändring måste 

hantera, nämligen kultur. En kultur brukar generellt beskrivas som gemensamma 

innebörder, delade värderingar och normer enligt Alvesson och Sveningsson (2008). Bryson 

(2008) menar att det inte går att diskutera ämnet organisationsförändring utan att först ta 

upp ämnet organisationskultur, då det är två tätt sammanflätade delar. Kultur var något som 

vi aldrig diskuterade med projektdeltagarna men som bör beaktas vid förändringsarbete. Det 

kan innebära problem om vissa anställda upplever att förändringen är för löst kopplat mot 

den existerande kulturen och därigenom upplever obehag och ett svagt förtroende för 

förändringen. En lös koppling till företagskulturen innebär även en utmaning för konsulter 

att hantera. Om företagskulturen är riktigt stark kanske en förändring måste innehålla delar 

av den existerande kulturen för att lyckas. 

 Sammantaget kan vi konstatera att de flesta deltagare har lyckats förändra sitt sätt att 

tänka och är positivt inställda till förändringen. Projektdeltagarna ser idag processer överallt 

och har börjat fundera över syftet med aktiviteterna som de utför inom en process. De kände 

även att de förändringsförslag de tog fram har stor chans att gå från förslag till realitet. Vi kan 

även hitta kopplingar till kommande utmaningar i form av att integrera denna kunskap i 

verksamheten och få en bra spridning av den. Något som vi inte berörde i intervjuerna men 

som bör beaktas i förändringsarbete är den existerande företagskulturen. 

6.4 Notationsförståelse 

6.4.1 Svårigheten att se sambanden mellan diagrammen 

Den sista utmaningen notationsförståelse, innehåller studiens största problemområde, 

projektdeltagarnas svårigheter att lära sig förstå sambanden mellan de olika diagrammen. 

Samtliga deltagare påpekade denna sambandssvårighet under intervjuerna, även båda 
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lärarna har noterat det. Tidigare forskning av Siau och Loo (2006) menar att förhållandena 

mellan de olika diagrammen inom UML kan vara förvirrande och det kan vara svårt att skapa 

sig en helhetsbild. Föregående påstående stämmer bra överens med både deltagarnas och 

lärarnas erfarenheter från projektet. Dock kan det diskuteras huruvida den lösning eller 

förmildring som lärarna föreslår gällande att lägga mer tid på att förklara sambanden mellan 

diagrammen initialt i kursen skulle fungera eller inte. Självklart hade det nog underlättat, att 

kunna överföra de kunskaperna till sina egna processer och försöka dra paralleller. Däremot 

då processerna ofta är så pass olika och föränderliga, är det inte direkt överförbart och 

utmaningen lär fortfarande i viss mån bestå. Det stöds även av Melao och Pidd (2000) som 

beskriver att det existerar mer variation i verkligheten än vad som går att modellera. Varken 

processens miljö eller processen själv är statiska och förändringar i den ena kan påverka den 

andra. 

6.4.2 Svårigheten att lära sig programvaran och notationerna 

Fyra av åtta deltagare som vi intervjuade efterlyste mer utbildning i programvaran då de 

ansåg att den var komplicerad. Även en av lärarna påpekade detta som en av svårigheterna 

för deltagarna. Frågan här är om det enbart är programvaran som är komplicerad eller om 

det är en kombination av det och förståelsen för pilarna, symbolerna och så vidare? Här finns 

också en bakgrundsfaktor gällande datorvana att ta hänsyn till. Det är inget som vi kan styrka 

via vår studie, däremot så antar vi att de som har god datorvana, framförallt de som arbetat i 

andra modelleringsprogramvaror, har enklare att förstå denna programvara. Tidigare 

forskning av Siau och Loo (2006) pekar på svårigheter kopplade till att 

modelleringsprogramvarorna idag inte är användarvänliga. Resultatet från studien visar 

också att fyra stycken av deltagarna som upplevde det som komplicerat att lära sig 

notationerna. Tidigare forskning av både Siau och Tian (2009) samt Siau och Loo (2006), 

menar att UML är ett väldigt stort och komplext språk och kan vara svårbegripligt för 

nybörjare och är svårt att lära sig då det exempelvis betyder olika saker om pilspetsen är fylld 

eller inte (Siau och Loo, 2006). Wand och Weber (1993) menar att det finns en koppling 

mellan detaljnivån som väljs för att modellera verksamheten efter och komplexiteten i 

notationen. Desto mer detaljer modellen ska innehålla desto mer komplex blir notationen. En 

intressant aspekt i koppling till notationens komplexitet handlar om hur dessa kunskaper 

står sig över tid. Exempelvis en konsult som använder notationer mer frekvent, upplever inga 

problem. Däremot så blir det en intressant fråga hur detta kommer att påverka de inblandade 

projektdeltagarna, som inte kommer att använda notationer lika ofta. Nu då det har utvecklat 

sina valda processer kanske de inte kommer att behöva använda detta på ett par år igen. 

Risken är att kunskapen går förlorad och att denna satsning, för att slippa kostnaderna med 

att plocka in konsulter, kanske på längre sikt inte alls betalar av sig. Här spelar arbetet med 

spridningen av kunskapen en avgörande roll för att säkerställa att kunskapen inte får 

förlorad. 

6.4.3 Kritik och begränsningar 

Som konstaterats finns det uppenbara svårigheter kopplade till att lära sig och att förstå 

notationerna. Två av konsulterna och även forskaren anser att UML är ett väldigt systemnära 

och tekniskt språk. De använder språket, men inte mot kund eller oerfarna användare, utan 
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UML fungerar oftast som underlag gentemot programmerarna för att de ska få en detaljerad 

processbeskrivning att bygga systemet utifrån. Fernándes et al. (2009) menar också att de 

flesta notationer idag är baserade på tekniska aspekter. Russell et al. (2006) beskriver 

begränsningar i UML gällande modellering av affärsprocesser, framförallt när det gäller 

resurs-baserad och organisatoriska aspekter av en affärsprocess. Bendrau et al. (2010) 

diskuterar lite runt begränsningar och skriver att UML bidrar med en potentiell hög 

förståelse på grund av sin grafiska utformning, men att UML misslyckas med att 

tillhandahålla genomförbara och formaliserade processmodeller. Även Ko et al. (2009) 

styrker det sistnämnda. Däremot ska tilläggas att UML går att använda för att beskriva både 

affärsmodeller och systemmodeller, något som Eriksson och Penker (2000b) påpekar. Trots 

sin kritik menar de att UML absolut går att använda för att modellera affärsprocesser, dock 

utvärderar de inte huruvida det är bra eller dåligt, enbart att det går. En intressant fråga 

relaterad till projektet är om UML är lämplig som notation för att beskriva en offentlig 

verksamhet eller om man istället skulle hittat en mer övergripande, inte lika systemnära 

notation. Utifrån studiens resultat och via tidigare forskning är det möjligt att UML kanske 

inte är lämplig för denna uppgift. Frågan är vad som är syftet med projektet. Ska de kunna 

skapa perfekta modeller eller är tanken att förändra tankesättet? Huvudsyftet kanske är att 

förändra hur de tänker och på så vis skapa en medvetenhet kring processer, Lean, 

effektivisering, modellering och så vidare, för att de sedan på egen hand ska kunna anpassa 

detta till sin verksamhet. Föregående påstående är något som både konsulterna och forskaren 

antydde i intervjuerna. Att man oftast bygger ihop egna sätt att beskriva på, utifrån en 

blandning av notationer för att skapa en beskrivningsteknik som passar dem och deras 

verksamhet.  

6.4.4 Blandade tekniker och sammanfattning 

En av anledningarna till behovet av att blanda tekniker kan vara att det idag, troligtvis, inte 

finns någon notation som täcker in hela behovet. Lindsay et al. (2003) påpekar att tekniker 

idag är begränsande: 

“While these techniques are often rich and illuminating it is suggested that they are too limited 

to express the true nature of business processes that need to develop and adapt to today’s 

challenging environment” (s. 1). 

Organisationer idag har komplexa och föränderliga processer och frågan är om det går att ta 

fram en notation som kan täcka in hela det behovet?  Även Wand och Weber (1993) påpekar 

denna brist menar att verkligheten idag är så komplex att det inte finns något språk som kan 

täcka in hela spannet och ändå vara tillräckligt lätthanterlig (se även Muehlen & Indulska, 

2009). Det kan eventuellt finnas en variant på notation som passar in på en viss typ av 

verksamhet. Men att hitta en universell beskrivningsteknik som passar alla verksamheter tror 

vi är svårt;  

“There is no such thing as a final solution or a universal tool. The challenge is not to find the 

ultimate tool, but the right tool for the job. The same applies to business modelling” (Noran, 

2000, s.49).  
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En annan tänkbar faktor som kan bidra till att påverka blandningen av tekniker, är det 

faktum att människor är olika och har olika erfarenheter. Många gånger har de som ska välja 

vilken beskrivningsteknik som ska användas testat på olika tekniker tidigare. De vet vad som 

har fungerat tidigare och vilka delar som de praktiskt är duktiga på och har kunskap om inom 

verksamheten. Detta är enligt oss troligtvis också en starkt bidragande orsak till varför 

användare idag blandar olika tekniker. 

 Sammanfattningsvis visar vårt resultat att det finns svårigheter kopplade till att lära sig 

notationerna, programvaran och att se sambanden mellan diagrammen. Vi kan även via 

intervjuerna utröna att UML anses som systemnära och tekniskt av konsulterna och 

forskaren. De menar också att idag så blandar de flesta notationer för att anpassa efter deras 

tyckte och verksamhet. 
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7. Slutsats 

 

Figur 6 – Slutsatsens relationer och flöden. 

 

Bilden ovan visualiserar våra slutsatser och hjälper till att illustrera hur dessa står i relation 

till varandra. Bilden är skapad framförallt utifrån ett projektperspektiv, men vi har även valt 

att lägga in konsult och kund för att belysa att det finns kopplingar mellan dessa som vi 

kunnat se i vår studie. Bilden kommer dock att beskrivas utifrån ett lärare och 

projektdeltagare perspektiv. Den stora rutan illustrerar den huvudutmaning som vi 

identifierat i studien. Verksamhetsförståelsen och notationsförståelsen är tillsammans 

studiens centrala utmaning och har en stark koppling till inlärning. Verksamhetsförståelsen 

innefattar svårigheter att  avgöra hur en process ser ut, avgöra vilka som är inblandade och 

att se på sin verksamhet utifrån processer. Notationsförståelsen i sin tur innefattar 

svårigheter att förstå sambanden mellan diagrammen och att lära sig notationerna samt 

programvaran. För att kunna nå effektivisering måste först ett kunskapsutbyte ske 

sinsemellan de som har verksamhetsförståelsen och de som har notationsförståelsen. Utifrån 

projektet så ska deltagarna lära sig att förstå notationerna. För att effektivt kunna göra det 

gäller det att lärarna skaffar sig kunskap om deltagarnas verksamheter för att kunna avgöra 

om de faktiskt har förstått eller inte. Studien visar emellertid att det finns en svårighet för 

deltagarna att förklara sin verksamhet då de ibland inte själva vet hur det faktiskt fungerar 

och kanske framförallt då en process lämnar deras bord. På samma sätt kommer 

kommunikationen att påverka notations- och verksamhetsförståelsen då effektivare 

kommunikation bidrar till en enklare och bättre inlärningsprocess. Kommunikation blir 

således en utmaning som grundar sig på inlärningen av verksamheten och notationerna och 

studiens resultat pekar på vikten av att tala ett gemensamt språk för att undvika 

missförstånd. Dessa tre utmaningar påverkas i sin tur av yttre faktorer. Yttre faktorer 
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innefattar svårigheter att finna tid till studierna och att modellera med otydliga mål. När 

dessa trösklar är överkomna kan projektdeltagarna börja arbeta med effektiviseringsarbete. 

Men det innebär samtidigt en ny utmaning i form av spridning. Att effektivt integrera denna 

kunskap inom verksamheten för att implementera ett processtänk och ett beskrivningssätt 

som gäller för samtliga och således fullborda en organisationsförändring. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: 

Intervjuguide konsulter 

- Markerar en fråga 

* Markerar förklarande information 

 

Del 1 – Inledande frågor 

- Vad heter du/ni? 

-Vilken roll har ni i företaget? 

-Hur länge har du/ni arbetat inom IT branschen? 

-Hur länge inom detta företag 

-När du/ni arbetar mot ett nytt företag och det skall skapas förståelse för 

verksamhetskontexten, hur går processen till? 

*Förklarar kunden för er, eller “går ni in” och skapar en egen förståelse? 

-Hur upplevs processen för er?  

*Vad brukar fungera bra respektive mindre bra med att skapa sig en förståelse för 

verksamheten? 

*Vilka utmaningar kan identifieras i processen? Har kunden för dålig förståelse för sin egen 

verksamhet? Är beskrivningsteknikerna för begränsade? Är beskrivningsteknikerna för svåra 

att kommunicera?  

-Ser du/ni något samband mellan utmaningar som ni identifierat? 

*Exempelvis brister i beskrivningsteknikerna, vattenfallstänk i organisationerna och så 

vidare. 

 

Del 2 – Verksamhetskontext 

-Hur brukar du/ni gå tillväga när ni sitter med kund och skall förklara exempelvis hur 

processmodellering fungerar? 

*Hur ser processen ut för att kommunicera beskrivningsteknikerna (med fokus på 

processmodellering) med kunden, utbildning, kort förklaring och så vidare? 

-Hur upplevs denna kommunikation? 

*Vilka utmaningar brukar ni stöta på och så vidare  

-Finns det skillnader emellan kunderna när det kommer till förståelsen? 

*Erfarna/oerfarna, organisationsformer, vattenfallstänk kontra processtänk och så vidare. 

-Finns det andra utmaningar som du/ni har identifierat? 

*Beskrivningarna är inte tillräckligt utförliga för att utveckla utifrån och så vidare 

 

Del 3 – Fokus på beskrivningstekniken 

-Vilka brister kan du/ni identifiera med beskrivningsteknikerna (fokus på 

processmodellering)? 

*Svårigheter med notationer? För få notationer? Svårt att fånga in hela verksamheten? och så 

vidare. 
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-Hur upplever du/ni grafiska modelleringstekniker som ett sätt att beskriva processer på? 

*Vilka fördelar respektive nackdelar kan de indentifiera? 

-Går det att använda beskrivningsteknikerna som ett pedagogiskt material för att diskutera 

och förstå sin verksamhet med en kund eller är det bättre att de själva gör beskrivningarna?  

*Enligt er erfarenhet, vad brukar fungera bäst och varför? 

-Finns det några speciella delar som upplevs som svårare att fånga in? 

*Aspekter av en verksamhet som kan vara svårare att modellera? 

*Varför är det svårare att fånga in? 

-Anser du/ni beskrivningstekniker lämpa sig för alla nivåer av erfarenhet, eller kan 

teknikerna bara användas till fullo av mer erfarna? 

*Hur stor påverkan har erfarenhetsnivån? 

 

Del 4 – Avslutande frågor 

-Har du/ni några frågor ni vill ställa till oss? 
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Bilaga 2: 

Intervjuguide deltagare 

- Markerar en fråga 

* Markerar förklarande information 

 

Del1 – Inledande frågor 

-Vad heter du/ni? 

-Vilken roll har du/ni inom företaget? 

-Hur länge har du/ ni arbetat inom företaget / och er specifika roll? 

-Har ni några tidigare erfarenheter av arbete med beskrivningstekniker? 

 

Del 2 – Fokus på verksamhetsförståelse och processmodellering 

-Upplever du/ni att /du/ni har tillräcklig med insikt i er verksamhet för att skapa en 

fullständig bild av verksamheten och dess processer? 

*Förstår dom hela verksamheten eller bara sin del? upplever de att åsikter om hur 

verksamheten fungerar går isär (vissa menar att det fungerar på ett sätt och vissa menar att 

det fungerar på ett annat sätt)? 

-Har du/ni upplevt några svårigheter/hinder i samband med att ni modellerat olika 

processer? 

*Svårigheter att knyta mål till processer, knyta ansvarig person, notationssvårigheter och så 

vidare. 

-Upplever du/ni något som är svårare respektive lättare med att lära sig processmodellering? 

-Upplever du/ni att processmodellering är ett bra sätt att beskriva och effektivisera er 

verksamhet på? 

*På vilket sätt är det bra (eller dåligt om det är svaret), vad är bättre och vad är sämre och så 

vidare..? 

 

Del 3 – Avslutande frågor 

-Anser du/ ni att en 7.5högskolepoängs kurs är tillräckligt med tid för att skapa nog med 

kunskap om beskrivningsteknikerna? 

-Har du/ni några frågor ni vill ställa till oss? 
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Bilaga 3: 

Intervjuguide lärare 

- Markerar en fråga 

* Markerar förklarande information 

 

Del1 – Inledande frågor 

-Vad heter du/ni? 

-Vilken roll har du/ni inom kursen? 

 

Del 2 – Fokus på inlärningsprocessen 

-Har du/ni som lärare upplevt några utmaningar lära ut processmodellering till deltagarna av 

kursen? 

-Har du/ni upplevt att eleverna stött på några specifika utmaningar vid själva inlärandet? 

*Både med att lära sig UML (processmodellering) och använda det praktiskt. 

-Har du/ni upplevt att eleverna stött på några specifika utmaningar då de börjat använda 

processmodellering för att modellera sina egna processer? 

-Om vi tänker mer utifrån Lean, upplever du/ni att eleverna förstår sambanden mellan de 

olika diagrammen? 

*Varför man delar upp i olika diagrammen och hur de påverkar varandra och så vidare. 

-Uppelver du/ni att organisationernas utformning haft någon påverkan på utmaningar som 

identifierats? 

*Isåfall, hur är de organisationerna utformade, hur påverkar det och så vidare? Processtänk 

kontra vattenfall och så vidare. 

 

Del 3 – Avslutande frågor 

-Anser du/ ni att en 7.5högskolepoängs kurs är tillräckligt med tid för att skapa nog med 

kunskap om beskrivningsteknikerna? 

-Har du/ni några frågor ni vill ställa till oss? 


