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Sammanfattning 
 
Denna rapport behandlar det examensarbete som genomförts i samverkan med XLENT 
Consulting Group som arbetar med kundcentrerad affärs- och IT-utveckling. Ett av företagets 
projekt görs för ett mediebolag som heter mktmedia. Lösningen för just den här kunden är att 
utveckla 3 till 5 system och 30 till 40 webbsajter; projektet heter mktwebb. Ungefär 30 personer 
jobbar för projektet mktwebb som består av sex delprocesser; Strategi&design, Krav, Gränssnitt, 
Utveckling, Test och Ändringshantering.  
 
Syftet med examensarbetet är att övergripande kartlägga nuvarande arbetssätt i de olika 
delprocesserna och kartlägga kravprocessen på en detaljerad nivå med en Astrakanmodellerad 
grafisk beskrivning. En sådan grafisk beskrivning är tänkt att dels skapa en förståelse för hur de 
olika aktörerna jobbar men även att tydliggöra hur alla arbetsmoment i olika delprocesser 
relaterar till varandra. Arbetet resulterade i två processkartor; övergripande processkartan och 
kravprocesskartan. Under processkartläggningen identifierades även fem problemområden vars 
lösningar skulle kunna förbättra processerna. 
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 
 
XLENT Consulting Group är ett nordiskt konsultbolag med ca 200 anställda som arbetar med 
kundcentrerad affärs- och IT-utveckling. XLENT Business Integration (BI) är ett affärsområde 
inom XLENT Consulting Group där även XLENT Strategy och XLENT Technology ingår. 
XLENT BI är konsult inom affärsdriven IT-utveckling och är specialiserade på affärskritiska 
webbplatser och kundhanteringslösningar.  
 
 

 
 
 

Figur 1 - XLENT Consulting Groups organisationsstruktur 
 
En av XLENT BIs kunder är ett mediebolag som heter mktmedia. Lösningen för just den här 
kunden är att utveckla 3 till 5 system och 30 till 40 webbsajter; projektet heter mktwebb. För 
utvecklingen använder XLENT BI ett Java-baserat webbpubliceringsverktyg som heter Polopoly.  
 
Polopolys grundtanke är att systemet ska vara enkelt att använda och inte ha några begränsningar 
när det gäller webbplatsens funktionalitet, storlek eller innehåll. Med Polopoly skapas 
förutsättningar för en kontinuerligt uppdaterad webbplats. Systemet lägger stor vikt vid 
webbplatsens bakomliggande struktur: alltså hur det publicerade materialet organiseras för att 
åstadkomma en lättnavigerad och intuitiv webbplats. (www.polopoly.com, 23 juni 2008) 
  
Ungefär 30 personer jobbar för projektet mktwebb som består av sex delprocesser; 
Strategi&design, Krav, Gränssnitt, Utveckling, Test och Ändringshantering. Saknaden av en 
beskrivning om hur olika delprocesser relaterar till varandra orsakar osäkerheter som i sin tur 
orsakar ineffektivt arbete i olika delmoment i projektet. För att kunna effektivisera arbetet vill 
XLENT BI kartlägga det nuvarande arbetssättet i de olika delprocesserna. 

1.2 Syfte  
 
XLENT BIs önskan och syftet med examensarbetet är att övergripande kartlägga nuvarande 
arbetssätt i de olika delprocesserna och kartlägga kravprocessen på en detaljerad nivå med en 
Astrakanmodellerad grafisk beskrivning. En sådan grafisk beskrivning är tänkt att dels skapa en 
förståelse för hur de olika aktörerna jobbar men även att tydliggöra hur alla arbetsmoment i olika 
delprocesser relaterade till varandra.  
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Den övergripande processkartan ska visa sambanden mellan delprocesserna; strategi, krav, 
gränssnitt, utveckling, test och ändringshantering. Förutom sambanden ska kartan även innehålla 
syfte för alla delprocesser.  
 
Den detaljerade kravprocesskartan ska kunna beskriva delprocesserna i kravfasen. Resurslager 
ska användas för att visa på informationsbehov för processer i kravprocessen. En aktivitetslista 
ska göras med ingående aktiviteter för alla delprocesser i kravprocessen. Syftet är även att 
identifiera problem och förbättringsområden i kravprocessen med förslag på möjliga lösningar 
för en effektivare process. 
 
1.3 Frågeställningar 
 
De frågeställningar som tas upp i rapporten är:  
 
Kartläggning 

• Vad är syftet med processen och dess delprocesser? 
• Hur ser processerna ut idag? 

 
Analys 

• Vilka problemområden kan identifieras baserat på kartläggningen? 
• Hur kan identifierade problemområden förbättras? 

1.4 Avgränsningar 
 
På grund av tidsbrist är arbetet begränsat till en övergripande processmodell för hela projektet 
och en detaljerad processkarta för kravprocessen. XLENT BI har valt att fokus ska ligga på 
kravprocessen då de anser den vara central för resultatet till kund.  
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2 Teoretisk referensram 
2.1 Begreppet process 
 
Process är ett ord med många tolkningar och beskrivningar. En beskrivning på processer av Pall 
(1987) citeras av Rentzhog (2007, s.29):  

 
Den logiska organisationen av människor, material, energi, verktyg och procedurer till 
arbetsaktiviteter designade att producera ett specifikt resultat. 

 
 Rentzhog (2007, s.29) citerar även Harrington (1991): 
 

 En aktivitet eller grupp av aktiviteter som tar ett inobjekt, tillför värde till det och förser 
en intern eller extern kund med ett resultat. Processer använder sig av en organisations 
resurser för att framställa definierade resultat.  
 

Rentzhogs (2007, s.30) egen definition är att en process är en kedja av aktiviteter som i ett 
återkommande flöde skapar värde för en kund.  
 
Ljungberg och Larsson (2007, s.45) skriver att det är ett problem att de flesta definitioner ger en 
trångsynt bild av processer som flöden av arbete. De definitionerna som representerar ett 
begränsande perspektiv kan avleda uppmärksamhet och resurser från de områden på vilka de 
bäst behövs. 
 
Organisationer som inte har en klar bild av vad en process är, och som inte heller upplever några 
nackdelar med det, har förmodligen inte åstadkommit något nämnvärt på området enligt 
Ljungberg och Larsson(2007, s.42). Har man inte tagit sig tid att reflektera över vad en process 
är så är risken uppenbar att man inte heller skaffar sig kunskap om hur en sådan bör utvecklas. 
Det är inte lätt att identifiera och beskriva något om man inte har klart för sig vad man letar efter, 
skriver Ljungberg och Larsson(2007, s.43).  
 
Ljungberg och Larsson (2007, s.192) beskriver processen som ett repetitivt använt nätverk av i 
ordning länkande aktiviteter som använder information och resurser för att transformera ”objekt 
in” till ”objekt ut”, från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov. En process är i sig 
”innehållslös” det vill säga inkluderar varken humana eller andra resurser. Det är först när dessa 
tillförs som värde kan skapas eller någon transformering överhuvudtaget kan ske. Ljungberg och 
Larsson (2007, s.191) tillägger även att processer syftar till att tillfredställa kundbehov. 
Kunderna kan vara interna eller externa, men utan kundbehov saknar processen 
existensberättigande. En process börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar med att 
behovet tillfredsställs och att kunden är nöjd.  
 
Rentzhogs (2007, s.30) använder metaforen ”kanal” för en process. Han skriver att en process 
kan ses som en kanal och ett projekt som ett skepp som färdas igenom den. Ljungberg och 
Larsson (2007, s.47) använder metaforen ”väg”. Enligt Ljungberg, Larsson kan en process liknas 
vid en väg som börjar i ”Behovsbyn” och slutar i ”Tillfredställesebyn” liksom processen börjar 
med kundbehov och slutar med kundtillfredställelse. 
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Enligt Nellborn (2007, s.12) är process ett återkommande mönster av aktiviteter/transformationer 
som driver ett objekt genom dess ”livscykel” och skapas mervärde för kund. I Figur 2 visas en 
dalahästs livscykel från träkloss till färdig dalahäst. Efter varje steg har objektet ett ökat 
mervärde. Objektet in går in i processen och sedan transformeras det till objektet ut. 
 
 

 
 
Figur 2 – Processmodell för en dalahäst från Nellborn (2007, s.14) 
 

2.2 Processens komponenter  
 
Processer kan illustreras på många olika sätt. Enligt Nilsson (2008, s.13) har en process fyra 
baskomponenter; objekt in, styrning, resurs och objekt ut. Relationen mellan komponenter visas i 
Figur 3. Ljungberg, Larsson (2007, s.194) väljer att använda samma komponenter samt 
aktiviteter som baskomponenter. 
 

 
 
Objekt in – startar processen 
Styrning – stödjer och kontrollerar processen 
Resurs – nödvändiga för att utföra processen 
Objekt ut – resultatet av transformationen i processen 
 

 
Figur 3 – Processens utseende enligt Astrakan 
 
 
En process kan indelas i delprocesser. Sedan kan en delprocess i sin tur indelas i ytterligare 
delprocesser (se Figur 4). För en uppstartad process är alla delprocesser aktiverade vilket betyder 
att i alla delprocesser jobbar medarbetare parallellt. Till exempel, i en dalahästfabrik täljer en 
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medarbetare en häst medan en annan arbetare målar en annan häst. Sågningen, täljningen, 
målningen och dekoreringen görs parallellt. (Se figur 2) 
 
 
 

 
 
 
Figur 4 – Processnedbrytning med delprocesser från Astrakans Processhandbok (2007, s.12) 
 
Enligt Ljungberg och Larsson (2007, s.195) beskrivs objekt in, objekt ut och aktiviteter på 
följande sätt. Objekt in startar processen och det är i idealfallet till objektet in som värde adderas 
under processens gång. Utan objekt in, eller objekten in om de är flera, kommer de aktiviteter 
processen byggs upp av aldrig att initieras. Objekt in kommer från den närmast föregående 
aktiviteten eller processen, som är en intern eller extern leverantör, och representerar ett mer eller 
mindre uttalat behov. Objekt in kan t.ex. vara en order (till processen ”hantera order”) eller en ny 
produktidé (till processen ”utveckla produkter”).  
 
Objekt ut är resultatet av den transformation som möjliggörs av mötet mellan aktivitet och 
resurser. Objektet ut har samma karaktär som objektet in och utgör en ”trigger” för närmast 
påföljande aktivitet. Det som är objekt ut från en aktivitet är objekt in för efterföljande aktivitet 
eller delprocess.  
 
När en aktivitet möter resurser sker en transformation av aktivitetens objekt in, eller av annan 
input i form av information och resurser, till ett objekt ut. En aktivitet kan beskrivas som den 
serie handlingar som använder sig av de tillgängliga resurserna. Processen byggs upp av ett 
nätverk av aktiviteter där den sista aktivitetens objekt ut blir detsamma som den överordnade 
processens objekt ut. Till resurser räknas personer, utrustning, anläggningar etc. Resurser är 
nödvändiga för att utföra processen. Resurser är bestämda till delprocesser och aktiviteter och 
följer inte med objekten genom processen. Både aktiviteter och resurser påverkar i stor 
utsträckning kvaliteten på objektet ut. Resurslagret (se figur 2) är ett sätt att gruppera resurser. 
Resurslagret används för att visa hur resurser tillgängliggörs och brukas i processer.  
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2.3 Processens förmåga  
 
Rentzhog (2007, s.118) beskriver fyra kriterier som kan användas för att analysera en process 
förmåga:  

• Ändamålsenlighet 
• Effektivitet 
• Anpassningsbarhet 
• Flexibilitet 

 
Att värdera processens ändamålsenlighet är det första som behövs göras i en processanalys. Det 
finns ingen mening med att ha en effektiv, flexibel process om fel saker blir gjorda, det vill säga 
att processen inte fyller sitt syfte.   
 
Processeffektivitet innebär processens förmåga att vara ändamålsenlig med så liten 
resursförbrukning som möjligt. 
 
En process med hög anpassningsbarhet rättar sig efter förändringar i förutsättningarna, så att den 
förblir ändamålsenlig och effektiv. 
 
Med flexibilitet menar han processens förmåga att hantera speciella behov och situationer. Till 
exempel i en byråkratisk organisation med starkt formaliserade regler och rutiner kan vi förvänta 
oss att finna processer med låg flexibilitet.  

2.4 Anledningen att kartlägga processer  
 
Arbetet med att beskriva processerna brukar kallas processkartläggning. Processkartläggningen 
är ett medel för att kunna skapa en helhetsbild av processen enligt Rentzhog (2007, s.94). Enligt 
Ljungberg och Larsson (2007, s.188) är kartläggningen det första steget i det omfattande arbetet 
med att utveckla verksamhetens processer. Kartorna skapar en stabil grund för utveckling av 
verksamheten eftersom de underlättar mätning och analys av processerna. Utifrån analysen kan 
man identifiera förbättringsmöjligheter.  
 
Enligt Ljungberg och Larsson (2007, s.188) finns olika anledningar att beskriva verksamheten 
med hjälp av processkartor. Man får en lättförståelig bild av organisationens olika delar, hur de 
är relaterade till varandra och hur de samverkar för att skapa värde för kunden. 
 
En annan anledning enligt Ljungberg och Larsson (2007, s.189) är att processkartan även kan 
vara en tankemässig hjälp för de som arbetar i processen. Visualiseringen av hur medarbetarnas 
eget arbete passar in i processen underlättar förståelsen för processtänkandet. När processerna 
blir synliga blir det även lättare för varje enskild anställd att se hur det egna arbetet passar in i 
helheten. Detta minskar risken för att vidareutveckling av arbetet slutar i suboptimering1.  
 

                                                 
1 Suboptimering: Term inom optimeringsteori som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa 
tänkbara när man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar. (www.ne.se, 20080822) 
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Ljungberg och Larsson (2007, s.190) påpekar även att kartläggningen i sig inte innebär några 
stora förbättringar av processen. Kartläggningen är bara det första steget i det omfattande arbetet 
med att utveckla verksamhetens processer.  

2.5 Vad som krävs av processkartan 
 
Ljungberg och Larsson (2007, s.212) kräver följande punkter från en processkarta. 
 

• Processkartan måste vara ärlig. Den ska visa hur verksamheten med omarbetningar, 
felsökningar och andra liknande icke värdeadderande aktiviteter ser ut i verkligheten. 
Problem som utelämnats i kartläggningsfasen riskerar att förbli olösta. Om kartan 
presenterar en felaktig bild av processen kan den inte bidra till processens styrning och 
utveckling. 

 
• Kartan ska vara logisk. Det ska finnas hierarkiska relationer mellan de olika 

detaljeringsnivåerna. Med andra ord ska en generell beskrivning och en detaljerad 
beskrivning av samma process ha samma start- och slutpunkter. Processerna bör 
presenteras på ett sådant sätt att de kan läsas från vänster till höger för att underlätta 
förståelsen. 

 
• Kartan ska beskriva processen på ”rätt” detaljeringsnivå. Det finns ingen mening att 

göra processkartan så detaljerad som möjligt. En för detaljerad arbetsbeskrivning skapar 
ofta en känsla av toppstyrning vilket kan hämma medarbetarnas engagemang och 
kreativitet. Kartan bör vara detaljerad nog för att ge medarbetarna vägledning men 
generell nog att inte motverka processens flexibilitet eller medarbetarnas möjligheter att 
känna frihet i arbetet. 

 
• Kartan bör vara lättförståelig. Man måste hitta en balans mellan användarvänlighet och 

informationsinnehåll och presentera informationen på rätt sätt. Man ska använda så få 
olika symboler som möjligt och ge kartans aktiviteter och objekt passande namn. En 
enkel men användbar princip är att familjen ska kunna förstå vad man arbetar med om 
man tar med kartan hem och visar den. 

 
• Kartan ska inte ta hänsyn till var aktiviteter utförs. I de flesta fall bör den inte heller 

beskriva hur aktiviteterna utförs, eftersom detta skulle kunna sänka flexibiliteten och göra 
det svårt att anpassa arbetet till olika kundkrav. 

 
• Kartan ska uppdateras regelbundet. Verkligheten förändras ständigt och det är därför 

nödvändigt att kunna ändra kartan när processerna ändras.  
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2.6 Processförbättring 
 
Enligt Rentzhog (2007, s.123) innebär processförbättring att identifiera och realisera möjligheter 
till förbättringar. Innan realiseringen måste man identifiera förbättringsmöjligheter. För att kunna 
identifiera förbättringsmöjligheter rekommenderar han Harringstons (1991) principer som är att: 
 

• Eliminera byråkrati: Ta bort onödiga administrativa rutiner och pappersarbete. 
• Eliminera dubbelarbete: Ta bort identiska aktiviteter som utförs i olika delar av 

processen. Dubbelarbete förekommer ofta i processer som lider av hög grad av 
suboptimering.  

• Värdeskapandeanalys: Öka andelen aktiviteter i processen som tillför värde för 
kunderna. Aktiviteterna delas i tre kategorier; ”kundvärdeskapande” (KVS) aktiviteter, 
”affärsvärdeskapande” (AVS) aktiviteter och ”icke-värdeskapande” (IVS) aktiviteter. 
Syftet med värdeskapandeanalys är att öka andelen aktiviteter som tillför värde och 
eliminera IVS-aktiviteter. 

• Förenkling: Sträva efter att göra processer så enkla så möjligt. Detta innebär att 
ifrågasätta och försöka ta bort onödiga beslutspunkter, onödiga överlämningar, onödig 
dokumentation, onödiga aktiviteter, etc.  

• Cykeltidsreduktion: Kortare cykeltider ger mindre möjligheter att kunna förlita sig på 
kontroll och omarbete i processen.  

• ”Error proofing”: Eliminera misstagen istället för att hantera misstagen. 
• Standardisering: Få alla i processen att utföra arbetet på ett och samma sätt. 
• Levarantörpartnerskap: Resultatet från en process beror inte bara på hur bra processen 

fungerar utan också i hög grad på kvaliteten på objektet in. Att söka efter möjligheter att 
förbättra objekt in genom ett närmare samarbete med leverantörer kan vara ett värdefullt 
angreppssätt.  
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3 Metod  
 
Astrakanmetoden, Ljungberg och Larssons (2007, s.206) åttastegsmetod har använts för att 
beskriva processerna. Olika former av intervjutekniker användes för att samla in den information 
som behövdes för att kunna göra processkartorna.  

3.1 Astrakanmetoden 
  
Företaget Astrakan Strategisk Utbildning AB undervisar i metoder och förvaltar 
metoddokumentation för att framställa Astrakanmodeller. Norman (2007) beskriver 
Astrakanmetoden som: 
 

”Astrakanmetoden är en modellbaserad metod för verksamhetsutveckling. Med metoden 
kan man analysera en verksamhet ur ett flertal perspektiv och dimensioner. Resultatet av 
analysen kan användas i olika syften – för affärsutveckling, för verksamhetsutveckling 
och som grund för IT-utveckling. Beroende på syfte och förutsättningar görs lämpliga 
anpassningar och tillägg. 
 
Att metoden är modellbaserad innebär att mycket av arbetet bedrivs i seminarieform, där 
man gör modeller som representerar såväl abstrakta som konkreta företeelser i 
verksamheten. Modellerna förklarar begrepp, processer, information, organisation, 
resurser, intressenter, etc. Metoden bygger på systemteori, vilket innebär att man 
betraktar verksamheten som en helhet med en arkitektur som beskriver hur olika 
perspektiv är relaterade till varandra. ” 

 

 
 

 
Figur 5 – Modellperspektivens samband enligt Astrakan (Norman 2007) 
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Figur 5 visar sambanden mellan mål, resurser, processer och regler enligt Astrakan. Enligt 
Norman (2007) är Astrakanmetoden tillämplig med vilken projektstyrningsmodell eller 
arbetsform som helst eftersom den inte detaljstyr hur arbetet ska genomföras. Han anser att 
metoden har många likheter med andra metoder för verksamhetsanalys. Arbetssättet utgår från 
gruppkommunikation via grafiska modeller. Enligt metoden förhåller man sig till de 
grundläggande principerna ”i bakgrunden” men gränssnittet anpassas till kundens 
behov/bakgrund. Till exempel, om det är enklare för en grupp att förstå streckgubbar, kuvert och 
dokument, då kan man rita det istället för boxar och pilar. 

3.2 Ljungberg och Larssons åttastegsmetod 
 
Ljungberg och Larssons (2007, s.206) har utvecklad en åttastegsmetod för att kunna rita en 
processkarta. Metoden är ett förslag för att kunna rita processkartan på ett effektivt sätt. 
 
1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt. Innan det är möjligt att påbörja 
den egentliga kartläggningen är det viktigt att fastställa processens omfattning, dvs. var 
gränssnitten mot omgivningen går. Detta innebär bestämmande av processens start- och 
slutpunkt. För att kunna bestämma processens omfattning är det dock nödvändigt att först 
definiera processens syfte. Ju bättre förståelse man har för processen innan själva kartläggningen 
börjar, desto smidigare kommer arbetet att gå.  
 
2. ”Brainstorma” fram processens alla eventuella aktiviteter och skriv ned dem på Post-it 
lappar. För att snabbt komma igång kan det vara lämpligt att börja med att fritt ”brainstorma” 
fram olika aktiviteter som kan finnas med i processen. Det brukar alltid vara lätt att identifiera en 
stor andel aktiviteter som säkert ska vara med och när man väl har kommit igång brukar resten 
släppa efter ett tag. Det är först när man börjar lägga ett pussel som man ser vilka bitar som 
saknas. En praktisk metod är att skriva aktiviteterna på Post-it lappar som sedan placeras på ett 
stort papper/plast eller en white-board. Företaget Astrakan rekommenderar också att använda 
Post-it lappar som en praktisk metod. Gula lappar används för objekten och gröna lappar för 
aktiviteter/delprocesser. 
 
3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. Genom att använda Post-it lappar blir det enkelt att 
flytta runt aktiviteterna på pappret/plasten eller tavlan tills man funnit en beskrivning av hur 
processen ser ut som alla kan enas om.  
 
4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. I det här läget blir det ofta uppenbart att vissa aktiviteter 
beskriver ungefär samma sak eller att aktiviteter saknas. Man behöver då slå ihop vissa av 
aktiviteterna och eventuellt ge dem nya namn som beskriver deras syften. Även upptäckta 
aktiviteter som saknas från början får namn och arrangeras i rätt ordning.  
 
5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet. När aktiviteterna väl definieras och är på 
plats är det dags att identifiera respektive aktivitets objekt in och objekt ut och att börja koppla 
samman dessa till en process. En karta utan objekt är endast halvfärdig och dess användbarhet 
klart begränsad. Genom att definiera objekt in och ut för varje aktivitet underlättar man 
förståelsen för vad som händer i respektive aktivitet. Det möjliggör också mätning av processen 
som helhet. 
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6. Se till att alla aktiviteterna hänger ihop med objekten. Kopplandet av objekt in och objekt ut 
till aktiviteterna innebär en bra kontroll av huruvida man missat någon aktivitet eftersom den 
första aktivitetens objekt ut måste vara den andra aktivitetens objekt in etc. Om så inte är fallet, 
har man antingen missat en aktivitet eller skapat parallella flöden. 
 
7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och ”riktig” detaljeringsnivå och att de 
har ändamålsenliga namn. När man tycker sig ha skapat en sammanhängande beskrivning av 
processen bör man kontrollera at namnen på aktiviteterna är godtagbara utifrån de principer som 
beskrivits tidigare. Man bör dessutom kontrollera att aktiviteterna ligger i samma 
detaljeringsnivå. Det är nämligen lätt hänt att visa delar beskrivs avsevärt mer detaljerat än andra 
delar av kartan. Det är många gånger svårt att direkt se vilken detaljeringsnivån för 
beskrivningen av aktiviteterna på kartan bör vara. Delvis avgörs detaljeringsnivån av 
kartläggningens syfte. Ofta märker man efter ett tag att man beskrivit någonting för detaljerat. 
Det är då viktigt att försöka höja perspektivet för att återigen komma upp på rätt detaljeringsnivå. 
 
8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls. Slutligen måste man 
studera kartan i sin helhet och korrigera olika detaljer tills man erhåller en god beskrivning av 
processen.  

3.3 Intervju 
 
Enligt Wikipedia (29 juni 2008) är en intervju en konversation mellan två eller flera personer där 
de blir utfrågade för att samla in information. Gillham (2008) behandlar intervjumetoder i två 
huvuddelar; distans och ansikte mot ansikte. Distansmetoder är telefonintervju och e-
postintervju. Dessa metoder samt ansikte mot ansikte-metoden kan vara antingen ostrukturerade, 
halvstrukturerade eller strukturerade intervjuer. Gillham kategoriserar även video-, elit- och 
gruppintervjuer under ansikte mot ansikte-intervjuer. 

3.3.1 E-postintervju 
E-postintervju möjliggör att kommunicera över hela världen, enligt Gillham (2008, s149). Andra 
fördelar är att e-postintervjun är ekonomisk, intervjupersonen kan svara när det passar. Metoden 
är godtagbar för folk som inte vill ställa upp på en intervju ansikte mot ansikte. Nackdelarna 
enligt Gillham är att e-post kan ackumuleras eller ignoreras, svaren kan vara kortfattade eller 
redigerade.  

3.3.2 Telefonintervju  
I telefonintervjuer är intervjuerna inte begränsade av geografiskt avstånd Gillham (2008, s.141). 
Till skillnad från e-postintervjun så har telefonintervjun vissa kvaliteter gemensamt med ansikte 
mot ansikte-intervjun. Olika grader av intervjustruktur är möjlig. Nackdelen med 
telefonintervjun är att icke verbala element saknas.  

3.3.3 Ostrukturerad intervju 
Enligt Gillham (2008, s.73) har alla intervjuer en struktur men i en ostrukturerad intervju 
bestäms strukturen av intervjupersonen. En ostrukturerad intervju beskrivs av Gillham (2008, 
s.82) som en användbar utforskande teknik som är bra för att få fram en berättelse med minimal 
inblandning av intervjuaren. Nackdelarna är att det kan vara svårt att hålla igång intervjun och 
den kan ta lång tid. 
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3.3.4 Halvstrukturerade intervju 
Enligt Gillham (2008, s.103) följer halvstrukturerade intervju en viss struktur i form av att 
samma frågor ställs till alla inblandade. Typen och formen av frågor genomgår en viss 
utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. För att säkerställa att likvärdiga saker täcks in, 
med tanke på den efterföljande komparativa analysen, leds intervjupersonerna vidare med hjälp 
av följdfrågor om någon av de relevanta underrubrikerna inte spontant har tagits upp. Ungefär 
lika lång intervjutid avsätts i varje fall.  

3.3.5 Strukturerade intervju 
De delar som är mindre strukturerade, i bemärkelsen att de inte är förutbestämda och styrande, 
kännetecknas av att frågorna är öppna, det vill säga svarets riktning eller karaktär är öppen. 
Utforskande frågor används om intervjuaren bedömer att det finns mer att berätta vid en viss 
tidpunkt under intervjun. Enligt Gillham (2008, s.103) inrymmer metoden en flexibilitet som 
balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet.  
 
I en strukturerad intervju används frågeformulär. Fördelarna enligt Gillham (2008, s.123) är att 
strukturerade intervjuer är snabbadministrerade och analysen är rättfram. Nackdelen är att man 
ofta får ytliga data. 

3.3.5 Gruppintervju 
Enligt Gillham (2008, s.101) är gruppintervjun värdefull som inledande och utforskande teknik 
eftersom den kan avslöja dynamik genom interaktion och saker som inte visar sig i enskilda 
intervjuer. Gruppintervju kan ge en tidig fingervisning om mängden av olika åsikter. Gillham 
påpekar gruppintervjuns nackdelar som är att det kan vara svårt att styra och dokumentera 
intervjun.  
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4 Tillvägagångssätt 
 
Jag har använt semantik och syntax enligt Astrakan för visualisering av processen vid 
kartläggningen. För att studera processkartläggning enligt Astrakan gick jag en tre dagars kurs 
(Verksamhetsutveckling med processer - processutveckling) som hölls av Christer Nellborn på 
Astrakan Strategisk Utbildning AB. Användandet av Astrakan är valt av XLENT BI. 
 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna få fram en bra processkarta är det lämpligt att 
arbeta efter en strukturerad metodik. På grund av företagets situation och resurstillgång har jag 
valt att anpassa mina lärdomar från ”Verksamhetsutveckling med processer – processutveckling” 
kursen och Ljungberg och Larssons (2007, s.206) åttastegsmetod till ett eget tillvägagångssätt 
med hjälp av en lokal Astrakanexpert på XLENT BI. 
 
Eftersom det finns olika krav på (se kapitel 1.2) och olika resurstillgångar för att kunna kartlägga 
den övergripande processkartan och processkartan för Krav används olika tillvägagångssätt för 
de två kartorna. 

4.1 Övergripande processkarta 
 
Projektledarna för olika delprocesser i projektet intervjuades via e-post. E-postintervjutekniken 
valdes för att projektledarna är geografiskt utspridda. En annan anledning var att med den här 
tekniken kan intervjupersoner svara på frågorna när de vill vilket var en lättnad för dem som inte 
skulle hinna boka in en tid för intervjun. Dessutom var en ansikte mot ansikte-intervju mer 
kostsam för företaget. Projektledare för de olika delprocesserna valdes som intervjupersoner 
eftersom de anses vara experter på processerna inom sina respektive ansvarsområden. 
Strategi&design och Test svarade inte på intervju frågorna. 
 
Förutom intervjusvaren samlades även information från projektets webbsida. Sedan, med 
utvecklingprojektledarens (min handledare på XLENT BI) vägledning och den lokala 
Astrakanexperten skissades den övergripande processkartan.  
 

 
 
Figur6 – Utförandet av övergripande processkartan 
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4.2 Kravprocesskartan 
 
För att samla in information till kravprocesskartan användes intervjuteknik. Kravarbetet görs av 
fem medarbetare som kallas kravgruppen. De anses vara experter på de olika aktiviteterna i 
kravprocessen och valdes därför som intervjupersoner. Eftersom en av dem hade semester under 
examensarbetet gjordes intervjuer med de andra fyra medarbetarna.  
 
Intervjutillfällena innehöll två delar (se figur 7). Första delen var halvstrukturerad intervju och 
den delen spelades in med hjälp av bandspelare. I andra delen skissades processkartan enligt 
intervjupersonernas syn. Kravprocessens aktiviteter togs fram och skrevs ner med hjälp av Post-
it lappar. På grund av sjukdom kunde inte en av medarbetarna vara på plats. Med den 
medarbetaren gjordes telefonintervju och andra delen av intervjun, som innehöll skiss, kunde inte 
genomföras.  
 
 

  
 

Figur 7 – Utförandet av kravprocesskartan 
 
Halvstrukturerad intervju valdes för att den inrymmer en flexibilitet som balanseras av struktur 
och därmed ger data av god kvalitet. I en halvstrukturerad intervju skapar följdfrågor struktur 
men samtidigt finns det utrymme för spontana frågor. Kravgruppens storlek påverkade också 
valet av intervjutekniken. Fler antal medarbetare skulle betyda flera intervjuer vilket skulle vara 
för kostsamt för att kunna utföra den här tekniken. Figur 7 visar utförandet av kravprocesskartan. 
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Nästa steg var att analysera inspelade intervjusvaren och sätta ihop skisserna till en gemensam 
skiss. Efter att processkartan stämts av vid olika tillfällen erhölls en processkarta som alla kunde 
enas om, (Se bilaga 2). För att stämma av och säkerställa processkartan valdes gruppintervju som 
intervjumetod eftersom den bidrar till interaktion och saker kommer fram som inte visar sig i 
enskilda intervjuer. 
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5. Resultat 
 
Arbetet resulterade i två processkartor; övergripande processkartan och kravprocesskartan. 
Se bilaga 3 för övergripande processkarta och bilaga 2 för kravprocesskarta. På processkartorna 
anges också det övergripande målet och syftet med processen samt mål och syfte med varje 
delprocess. 
 
Under processkartläggningen identifierades fem problemområden: 
 

• Begreppet ”kund” 
”Kunden” hade många olika betydelser och det fanns även många olika ”kunder” på olika 
nivå i projektet vilket blottlade ett behov av begreppsanalys. Det är lätt att medarbetare 
missförstår varandra i sammanhang där begreppet kund används. 

 
• Prioriteringsproblematik 

Det fanns flera frågetecken gällande prioriteringen av krav som kommer in från kunden. 
Hur prioriterar vi? Vem har mandat att bestämma? När ska prioriteringen ske?   

 
• Glapp mellan delprocesser 

Delprocessen Strategi&Designs objekt ut och Kravs objekt in stämmer inte överens, 
vilket de borde göra i en process. Det finns förbättringspotential i samarbetet mellan 
delprocesserna; medarbetarna behöver gå igenom Strategi&Designs objekt ut och Kravs 
objekt in för att öka samarbetet. 

 
• Projektets mål 

Målbeskrivningen av den övergripande processen, dvs hela projektet, var öppen för 
tolkningar och inte tydligt kommunicerat till alla medarbetare i de olika delprocesserna. 
Detta medförde att alla kunde ha sin egen bild av projektets mål, och jobba åt olika håll. 

 
• Rutiner kring ärendehantering 

Det fanns behov av att definiera projektets rutiner för ärendehantering, så kallade tickets. 
Tickets används på olika sätt av olika medarbetare. Vissa medarbetare använder tickets 
oftare än de andra. Finns det bestämda regler när det gäller att skapa tickets? När ska en 
ny ticket skapas? Vad ska en ticket innehålla?  
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion 
 
I och med att jag har tagit fram två processkartor, en för kravprocessen och en övergripande, 
samt identifierat problemområden så har syftet med arbetet uppfyllts. Det finns ändå delar av 
arbetet som jag skulle ha gjort annorlunda om jag hade haft möjlighet. 
 
Först och främst skulle jag behövt göra begreppsanalys. Jag upptäckte två begrepp som behövde 
analyseras; kund och ticket. Det är lätt att medarbetare missförstår varandra i sammanhang där 
de använder samma begrepp men menar olika saker. Begreppsanalys minimerar missförståndet i 
sådana situationer och gör arbetet mer effektivt. En sådan analys hade troligen inte haft någon 
större inverkan på de processkartor jag tog fram, men om man vill göra en mer detaljerad 
övergripande processkarta eller delprocesskarta för de övriga arbetsgrupperna hade det varit 
nödvändigt. 
 
När det gäller hur processkartorna arbetades fram skulle jag velat brainstorma med alla 
medarbetare istället för att skissa kartan med en i taget. Sedan skulle jag vilja stämma av 
processkartan med alla samtidigt istället för med två eller en i taget. Detta gick inte eftersom det 
inte gick att boka en tid som passade alla medarbetare. Arbetets effektivitet och kartornas 
tillförlitlighet kunde ha ökats med gruppintervjuer där alla medarbetare hade deltagit.  
 
Under arbetets gång märkte jag att en intervju med huvudprojektledaren om hela projektets mål 
och syfte var nödvändig. Men då var det för sent att boka in en tid eftersom han var på semester.  

6.2 Resultatdiskussion 
 
Om man studerar de två processkartorna kommer man snabbt att se att de inte stämmer överens. 
Objekt in till delprocessen Krav är inte samma i kravprocesskartan som i den övergripande 
processkartan. Anledningen till ”felet” är att kravprocesskartan beskriver hur kravgruppen jobbar 
i nuläget medan den övergripande processkartan beskriver en idealbild över hur gruppen är tänkt 
att jobba. 
 
Den övergripande processkartan är vinklad eftersom den baseras väldigt mycket på 
utvecklingsprojektledarens syn. Dessutom är den inte så tillförlitlig på grund av att 
informationen som fanns på projektets webbsida var av skiftande kvalitet och att två 
arbetsgrupper inte svarade på intervjufrågorna. Trots att denna karta inte var helt tillförlitlig är 
den ändå ett bra diskussionsunderlag för medarbetarna för att förbättra arbetsprocessen. 
Kravprocesskartan är däremot tillförlitlig eftersom den är säkerställd med hjälp av flera 
intervjuer vid olika tillfällen och innehåller 4 av 5 medarbetares åsikter.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till Krav medarbetare 
 
1. Hur länge har du jobbat med krav i projektet? 
2. Vad är dina arbetsuppgifter? 
 
Intervjufrågor till projektledarna 
 
1. Vad är syftet med din process? 
2. Vad är processens mål? 
3. Vad är input till processen alltså vad får ni från andra delprocesser? 
4. Vad är output från processen alltså vad levererar ni till andra delprocesser? 
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