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Sammanfattning 
Detta exjobb har utförts hos Swedtrac Trafik AB som är ett dotterbolag till Swedtrac AB. 
Swedtrac Trafik AB har trafikutövartillstånd och erbjuder utbildningar inom alla 
trafiksäkerhetsrelaterade delar av järnvägsverksamheten. Företaget har också verksamhet 
som löser kundernas transportbehov. Swedtrac Trafik AB baserar sin verksamhetsutveckling 
på processer vilket innebär att en processorienterad verksamhetsstyrning behövs för att 
klara dagens allt intensivare konkurrens på en global marknad. Därför är en initial 
processmall nödvändig.  
 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga nuvarande processer och göra en 
processmall/ett flödesschema från kundbeställning till slutprodukt samt ge en klar bild över 
var i processerna det finns möjlighet till effektivisering. Detta arbete är en studie av 
företagets processer med utvald processkartläggningsmetod. I metoden ingår studiebesök, 
telefon- grupp- och personlig intervju. Resultatet från dessa sammanställningar ger en 
djupare insyn i den nuvarande processen.  
 
Vid processkartläggningen utgår arbetet från två vinklar: den ena är en ざas-isざ pヴoIess (swim 
lane chart) som utifrån beskrivningar från avdelningarnas intervjuer har ritats upp ett flöde 
över nuläget. Den andra är en ざto-beざ pヴoIess där problem som hittas i nulägesflödet har 
getts förslag på åtgärder. Processkarläggningen bygger på en SS-modell(sjustegsmodell). 
Varje steg bidrar till processmallen och har sitt eget syfte, mål och ett centralt värde för 
processkartläggningen. 
 
Resultatet består av två processmallar samt förbättringsförslag för nuläget och för framtiden. 
Förbättringsförslagen baseras på en processanalys av ざas-isざ och ざto-beざ processen. 
Processmallarna konstrueras med hjälp av modelleringsspråket ざBPMNざ. Genom att jämföra 
de två processerna kan problem och förbättringsmöjligheter identifieras. När onödiga 
aktiviteter eliminerats och icke värdeskapande aktiviteter ändrats till värdeskapande, leder 
det till en minskning av administrativa kostnader samt att processens förmåga och 
effektiviteter förbättras. Detta innebär att processen kommer att utveckas till en mer 
värdeskapande process.  
 
Vid analysen har företagets synliga och osynliga problem kopplats till processen. Resultatet 
är att en mer kund- och marknadsorienterad process, vilket gör att processen blir mer 
flexibel samt uppfyller processens syfte/ändamål.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

Abstract 
This thesis has been performed with Swedtrac Traffic AB, a subsidiary of Swedtrac AB. Swed-
trac Traffic AB has traffic exerts permit/license and provides training in all safety-related 
parts of railway operations. The company also has operations that solve customers' trans-
portation needs. Swedtrac Traffic AB bases its business development on processes which 
means that a process-oriented management system will be needed to meet today´s increas-
ingly competitive global market, therefore, an initial process model necessary.  
 
The purpose of this study is to identify current processes and making a process model/a 
flowchart from a customer´s order to a final product and to give a clear picture of where in 
the process there are the possibilities for efficiency. This work is a study of the company's 
process with process mapping method, which included study visits, telephone, group and 
personal interviews. A summary result of these gives a deeper insight into the current pro-
cess.  
 
During the process mapping, working from two angles: one is an "as-is" process (swim lane 
chart) which, based on descriptions from departmental interviews have drawn up a flow of 
current situation.The second is a "to-be" process where the problems found in the current 
process are provided with suggestions for actions. The process mapping is based on an SS-
model (seven steps model). Each step contributes to the process model and has its purpose, 
goals, and a central value for the process mapping.  
 
The result consists of two process models and suggestions for improvement for current situ-
ation and the future. The improvement proposals are based on a process analysis of the "as-
is" and "to-be" process. The process models are constructed by using the modeling language 
"BPMN". By comparing the two processes, problems and opportunities for improvements 
were identified. When unnecessary activities were eliminated and indirect value-creating 
activities changed to value-creating ones, it leads to a reduction of administrative costs, and 
an improvement of the process´s capability and efficiencies. This means that the process will 
develop into a value-creating process.  
 
In the analysis, the company´s visible and invisible problems are associated with the process. 
The result is that a more customer- and market-oriented process has been created, which 
makes the process more flexible and meets the process´s purpose. 
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Kapitel 1 Introduktion till examensarbetet 
I kapitel 1 presenteras bland annat examensarbetets inledning, problembeskrivning, syfte 
samt mål och avgränsningar. 
 
1.1 Inledning 
さUpper ﾏaﾐageﾏeﾐt provides the visioﾐ aﾐd direction, team corrects the problems, and indi-

viduals provide creativity, but it is the processes within any organization that get things 

doﾐeざ.  

 

Harrington (1991)  påstår att eftersom en process skapar resultatet, är det processen som i 
första hand bör styras och förbättras.   
 
Dagens allt hårdare ekonomiska klimat och intensiva konkurrens på den globala marknaden 
påverkar allt fler organisationer och företag, inte minst inom järnvägssektorn.  
 
De ständigt hotande riskerna för nedskärningar tvingar flertalet organisationer och företag 
att ständigt utvecklas och effektiviseras. Framför allt inom järnvägssektorn, för de företag 
som erbjuder sina kunder transportservice, så har kundkrav/ekonomiskt klimat påtvingat 
vissa effektiviseringar relaterade till en nedskärning i budgetar. En viktig aspekt för att kunna 
effektivisera sin verksamhet är att förstå dess processer (Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
1.2 Problembeskrivning 
Det finns ett antal olika delar som blandas in i processen idag när en beställning kommer in, 
dvs. att bland annat planera för körningar, arrangemang för anställda, riskhantering, riskana-
lyser(göra analyser för varje uppdrag). Idag genomförs hela kedjan men ofta är delarna lös-
ryckta från varandra inom företaget, vilket gör att företaget har svårt att få en helhetsbild 
över sin verksamhet. Dessutom tenderar företaget att fokusera på roller i stället för flödet, 
en typisk traditionell organisationsstyrning. Traditionell organisationsstyrning innebär att 
organisationen endast fokuserar på intern verksamhet medan processledning är kundfoku-
serad(Harrington, 1991). 
 

Swedtrac Trafik AB har haft en minskad omsättning jämfört med föregående år, enligt min 
kontaktperson & Swedtracs hemsida (2013). För att få en bättre kontinuitet så vill företaget 
ha någon typ av beskrivning av hela processen, inkl. riskanalys, så att företaget kan ha en 
bättre helhetskontroll på alla delar i processen samt ge nyanställda och kunder insyn i före-
tagets verksamhet. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att genomföra en kartläggning av de nuvarande proces-
serna på företaget Swedtrac Trafik AB samt göra en processmall/ett flödesschema från kun-
dens beställning till slutproduktionen. Detta utförs därför att företaget ska kunna ge sina ny-
anställda samt kunder en helhetsbild av hur processerna ser ut idag och även kunna ge en 
klar bild över var i processerna det finns möjlighet till effektivisering. 
 
Examensarbetets uppdrag syftar till att inledningsvis kartlägga nuvarande processer och göra 
en processmall/flödesschema för att överblicka hur olika roller samverkar på företaget 
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Swedtrac. Resultatet av denna kartläggning ger grund till de förbättringsförslag som ska 
presenteras samt ger en bättre förståelse för processynsättet hos alla medarbetare.  
De möjligheter som finns att utveckla vissa delar är av intresse. Företaget vill också få en 
processkarta så att en bättre överblick skapas och det blir lättare för alla medarbetare att 
förstå verksamhet och sammanhang.   
 
1.4 Mål 
Målet är att identifiera och kartlägga huvud och delprocesser inom företaget, samt även ge 
en ökad förståelse för hur man kan koppla ihop de olika processerna och utveckla dem till en 
helhet.  
 
I målet skall bland annat följande frågeställningar besvaras: 

- Hur ser nuvarande processer ut, steg för steg?  
- Hur skulle de olika processerna kunna kopplas ihop? 
- Hur är processerna beroende av och påverkar varandra? 

 
1.5  Metod 
Till grund för examensarbetet finns en datainsamling och litteratur inom området ざProcess 
managementざ. Teoridelen kommer att baseras på litteratur samt elektroniska källor som är 
relevanta för exjobbet. Information ska samlas in internt på företaget genom studiebesök 
och intervjuer med syftet att ta reda på hur aktiviteterna flödar igenom hela processen. 
Flödet skall identifieras genom hela kedjan och skapa en gemensam bild för alla över hur 
sambandet ser ut mellan de aktiviteter som finns inom företaget. Slutligen genomförs en 
processbeskrivning på Swedtrac Trafik AB. 
 
Vid processkartläggning arbetar jag utifrån (swim lane chart) två vinklar, ざas-isざ som utgår 
från beskrivningen i avdelningarnas intervjuer, samt ritar upp dagens flöde och ざto-beざ som 
beskriver/utvecklar en tänkt process efter vidtagna åtgärder på problem som hittas i nuläget.  
  
I figur 1 visas arbetsflödet för mitt examensarbete, där SS-modellen (sjutegsmodellen) i 
figuren innebär alla steg som ingår i min processkartläggning; från steg ett där jag 
identifierar företagets grundläggande processer till steg sju - en färdig processmall. SS- 
modellen är egenkonstruerad och baserar sig på 8- stegsmodellen (Ljungberg & Larsson 
2001), se kapitel 3.5.  SS- modellen togs fram dels för att underlätta mitt arbete och dels för 
att koppla ihop alla processer på ett logiskt sätt. En närmare beskrivning av SS-modellen 
finns i kapitel 5.1.  
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Figur 1 Mitt arbetsflöde 

 
 
1.6 Avgränsningar 
Det här arbetet är avgränsat till en identifiering och kartläggning av arbetsflödet, samt ut-
veckling av en processbeskrivning för företaget.  
 
Arbetet kommer inte ta hänsyn till följande punkter: 

 Rapporten kommer inte behandla specifika uppdrag utan omfattar generella riktlinjer 
för genomförandeprocesserna.  

 Ekonomiska problem kommer inte att behandlas i rapporten, då företaget har 
särskild personal för den uppgiften och ekonomisk sekretess.     
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Kapitel 2 Företagbeskrivning  
Detta exjobb utförs hos ett företag som heter Swedtrac Trafik AB som är ett dotterbolag till 
Swedtrac, vilket är en företagskoncern med mycket bred verksamhet inom järnvägssektorn 
och närliggande branscher. Moderbolaget SWT Swedtrac Nordic AB/SWT Swedtrac Sverige 
AB har välutrustade verkstäder i Hagalund och Tillberga och är idag ca 180 anställda med 
huvudkontor i Solna. Koncernen Swedtrac omsatte 2013 under de fyra första månaderna ca 
60 Mkr, varav ca 29 Mkr var personalkostnader(Swedtracs hemsida, 2013 & kontaktperson). 
 
Koncernen Swedtrac grundades den första juli 1998. Swedtrac Trafik AB började genom att 
det anställdes ett antal lokförare år 2000 för uthyrning till övriga järnvägsföretag. Tjänsten 
utvecklades efterhand, t.ex. erhölls första delen av eget trafiktillstånd år 2005; då endast för 
tjänstetåg, provkörningar och dylikt. (Swedtracs hemsida, 2013) 
Organisationsstruktur visas i figur 2 nedan. 
 
 

 
Figur 2 Organisationens struktur (Swedtracs hemsida, 2013) 
 

Swedtrac Trafik AB, bildades i dess nuvarande form 2008 då hela Swedtrac-koncernen om-
bildades. Swedtrac Trafik AB anlitar moderorganisationen till största delen vad gäller eko-
nomi och personalärenden. Swedtrac Trafik AB omsatte ca 30 Mkr under år 2011, det var en 
ca 10 % minskning jämfört med föregående år. (Kontaktperson och Swedtracs hemsida, 2013) 
 
Swedtrac Trafik AB leds av en verksamhetsansvarig chef, tillika trafikchef. Till sin hjälp har 
han bl.a: 
- Säkerhetschef 
- Produktionsledare 
- Controller 
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- ca 10 st övriga administrativ personal 
- ca 20 st operativ personal 
 
Den 1: a april 2013 köptes Swedtrac av Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB. Knorr-Bremse 
är världens ledande tillverkare av bromssystem för järnvägsfordon och tunga fordon.  
 
Swedtrac Trafik AB kör tåg och växlar på eget trafikutövartillstånd samt erbjuder utbildning 
inom alla trafiksäkerhetsrelaterade delar av järnvägsverksamheten. Företaget har verksam-
het som löser kundens transportbehov och kunder är bland annat SJ, Trafikverket, Logent 
och Sperry rail m.fl. (Swedtracs hemsida, 2013) 
 
Nedan följer information om företagets kunder och vilka typer av transportbehov/tjänster 
de vill ha, enl. kontaktperson hos Swedtrac: 
 
SJ: till största delen växling/rangering av lok och vagnar. Även upplåtelse av viss spårkapa-
citet för uppställning av fordon tillhandahålls av Swedtrac Trafik AB, se Bilaga 1 Definition 
och begrepp. 
 
Trafikverket: tillhandahållande av jourlok och jourförare för att hjälpa andra havererade 
operatörer på Trafikverkets spår. På vintern hjälper de till med att forsla bort snö.  
 
Logent: godsterminal för omlastning av container tåg/lastbil. Swedtrac Trafik AB sköter väx-
ling/rangering av järnvägsfordon åt Logent i Årsta kombiterminal, se Bilaga 1 Definition och 
begrepp. 
 
Sperry rail: ultraljudsundersökningar av spåren på uppdrag av Trafikverket. Swedtrac Trafik 
AB tillhandahåller lokförare och lok och är även behjälplig i övrigt, se Bilaga 1 Definition och 
begrepp. 
 
Swedtrac Trafik AB sysslar med olika typer av transporter av järnvägsfordon och till viss del 
även utbildning av personal i säkerhetstjänster inom järnvägssektorn.  
 
2.1 Roller och ansvar 
Nedan följer information som jag har fått av anställda från olika avdelningar i en grupp- 
intervju. 
 
Trafikchef och ansvarig arbetsledare mottager en förfrågan från kunden om ett uppdrag som 
sedan Swedtrac Trafik AB skall lämna ett pris på. Trafikchefen ansvarar även för den egna 
verksamhetens resultat och är ansvarig för resurser och kompetens inom sitt område. 
 
En av arbetsledarna på driftledningen är ansvarig för planering av trafikpersonal/resurser 
och är även ansvarig för övrig personal på driftledningen. Den andre arbetsledaren är for-
donsansvarig. Swedtrac Trafik AB äger normalt inte sina fordon utan hyr in dem på kortare 
eller längre sikt. Fordonsansvarig planerar att rätt fordon går till rätt uppdrag.  
Underhåll görs inom föreskriven tid. Vid trafikstörningar/skada ansvarar han även för omdis-
ponering av fordonen och tar kontakt med verkstad.  
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Medarbetare i driftledningen kompletterar arbetsledare och fordonsansvarig. De övriga i 
driftledningen planerar transporter, tidtabeller, övernattningar osv. 
 
Säkerhetsavdelningen med trafiksäkerhetschef har ansvar för säkerheten, skriver säkerhets-
föreskrifter och kontrollerar att regler följs. 
 
Ekonomiavdelningen ansvarar för prognos, kalkyl, budget och kontinuerlig ekonomisk åter-
koppling. Swedtrac Trafik AB tar även hjälp av Swedtracs moderorganisation vid upphand-
lingar. 
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Kapitel 3 Teori flödesscheman 
För att kunna ge en överblick om process management/processledning måste man först och 
främst förstå vad en process är. 
 

ざEn process är en uppsättning aktiviteter med preciserad början och slut som med hjälp av 

organisationens resurser återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till 

ett på förhand bestämt mätbart resultat till en kundざ. (Bergman & Klefsjö, 2002)  
 

 ざEn process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en 

kundざ. (Rentzhog, 1996) 
 

さAﾐy aItivity or group of aItivities that takes an input, adds value to it, and provides an out-

put to an internal or external customer. Processes use organization´s resources to provide 

defiﾐitive resultsざ. (Harrington, 1991) 
 
De tre olika definitionerna av en process visar att en process är en kedja av aktiviteter som 
tillsammans med resurser skapar värde för en kund. I processen upprepas aktiviteterna hela 
tiden med hjälp av resurser för att förädla en input till en output för kund.  
 
En process innehåller fem nyckelord: objekt in, aktivitet, resurs, information och objekt ut. 
De fem komponenterna kallas ざpヴoIesseﾐs koﾏpoﾐeﾐteヴざ, dessa illustreras i figur 3. 

 Objekt in – startar processen 

 Aktiviteter – en sekvens av handlingar 

 Resurser – nödvändiga för att utföra processen 

 Objekt ut – resultatet av transformationen i processen 

 Information – stödjer och kontrollerar processen 

 

 
Figur 3 Processens komponenter enligt Ljungberg och Larsson, 2001 
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3.1 Definiera en process 
Kund och aktiviteter har den viktigaste betydelsen i processdefinitionen. Kunden kan vara 
intern eller extern, se Bilaga 1 Definition och begrepp. Trafikverket och SJ är ett exempel på 
externa kunder och Swedtrac koncernen är en intern kund inom företaget.  
 
Aktiviteterna måste hänga ihop med varandra i en kedja för att vara en process där varje 
steg är beroende av det föregående och syftar till att underlätta för nästa steg och i slutän-
den skapa värde för en kund. Det finns ingen anledning för processen att existera utan en 
kund. Det är inte de isolerade aktiviteterna i sig utan processen som helhet som skapar ett 
värde. Ett företag kan alltså beskrivas som ett nätverk av processer(Bergman & Klefsjö, 2010). 
 
Med hjälp av resurser från organisationen förädlar en process ett objekt till resultat för en 
intern eller extern kund. Processens gränssitt bestämmer processens omfattning se figur 4 
enligt Bergman & Klefsjö (2002).   
 

 
Figur 4 Processens gränssitt enligt Bergman & Klefsjö (2002)   
 

3.2  Identifiering av olika typer av processer 
Allt fler organisationer har insett att det är viktigt att identifiera och förstå sina processer för 
att kunna styra och utveckla dem. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Bergman & Klefsjö (2002) menar att i en organisation som anammat ett processorienterat 
tillvägagångssätt kan tre olika sorters processer särskiljas, se figur 4. 
 
Huvudprocess  
En huvudprocess är en kärnprocess, som också kan kallas operativ process, vilken är inriktad 
mot kundens behov. Den är grunden för den aktuella verksamheten och skapar ett direkt 
värde för kunden. Huvudprocessen förädlar och levererar de tjänster eller produkter som 
organisationen erbjuder kunden. Ljungberg & Larsson (2001) definierar huvudprocesser 
som ざövergripaﾐde proIesser soﾏ på en hög generaliseringsnivå beskriver syftet med verk-

samhetenざ. 
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Stödprocesser 
Stödprocesser är processer som krävs för att huvudprocessen ska fungera så effektivt som 
möjligt. Med andra ord tillhandahåller stödprocesserna resurser för huvudprocesserna t.ex. 
personaladministration, ekonomiadministration, mall/IT-stöd, information) En styrprocess 
behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesser, t.ex. information, planering 
och beslut. (Ljungberg & Larsson, 2001) 
 
Ledningsprocesser 
Ledningsprocesser är processer som behövs för att styra, samordna och/eller utveckla hu-
vud- och stödprocesser. Ledningsprocesser ser till att huvudprocesserna har rätt riktning och 
fokus. (Bergman & Klefsjö, 2002) Detta illustreras i Figur 5: 
 
 

 
Figur 5: Typer av processer. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
3.3 Olika detaljeringsnivåer i en process 
Processen som studeras kan brytas ner i mindre processer dvs. delprocesser, vilka kan ses 
som delar i en större process. ざEﾐ proIess Hyggs upp av delproIesser, soﾏ i siﾐ tur Hyggs upp 
av aktiviteterざ Antalet nivåer mellan processerna på den översta nivån och aktiviteterna be-
ror på verksamhetens storlek och syftet med kartläggningen. (Ljungberg & Larsson, 2001). 
Sambandet mellan processernas olika detaljeringsnivåer illustreras i figur 6. 
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Figur 6 Huvud- och delprocesser, (Ljungberg och Larsson, 2001) 
 
3.4 Varför gör man processkartläggning?  
Det finns många anledningar till varför man väljer att göra en processkartläggning enligt 
Ljungberg & Larsson(2001):  
 

 Man kan se hur aktiviteter hänger ihop med varandra och skapa en gemensam bild 
av hur man jobbar, ett första steg är t.ex. en processkarta. 

 
 Man kan skapa samsyn på processen och en bättre bild av allas roller och uppgifter. 

Varje enskild anställd ser hur de bidrar till helheten. 
 

 Man kan få en överblick av processen och förbättringsområden identifieras, t ex 
flaskhalsar och onödiga aktiviteter. 
 

 Det är lättare att genomföra förändringar i utvecklingsarbetet när anställda förstår 
varför de ska göras.  

 
 Kostnader kan minskas genom att effektiviteten ökar. 

 
 Man förstår vad som skapar kundvärde och kan därmed fokusera mer på detta. 

 
 “┞ﾐliggöヴa ざos┞ﾐligaざ pヴoIesseヴ/akti┗iteteヴ. 

 
3.5 Kartläggningsmetodik 
Genom att arbeta efter en strukturerad metodik kan man få en bra vägledning till ett effekti-
vare arbetssätt och undvika de vanligaste misstagen. 8-stegsmetoden är definierad av Ljung-
berg & Larssons(2001). Denna 8-stegsmetod är: 
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1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt: Det är viktigt att ange 
processens syfte och definiera en tydlig start- och slutpunkt innan kartläggning på-
börjas. 
  

2. Brainstorma fram processens alla aktiviteter och skriv ned dem på post-it-lappar: 
Man ska först identifiera processens aktiviteter och sedan skriva ner dem på post-it-
lappar. Slutligen kan alla aktiviteter presenteras på ett stort papper eller på en 
whiteboard. 

 
3. Arrangera identifierade aktiviteter i rätt ordning: Först sorterar man aktiviteterna, 

sedan arrangeras de i ordningsföljd.  
 

4. Slå ihop och lägg till aktiviteter: Slå ihop aktiviteter som beskriver samma saker, ge 
dem sedan nya namn och arrangera dem i rätt ordning. 

 
5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet: Man definierar aktiviteternas ob-

jekt in och objekt ut innan man kopplar ihop dem till en process.  
 

6. Se till att alla aktiviteter hänger ihop via objekten: Man kontrollerar om alla objekt 
är med så man inte missat någon aktivitet eller skapat parallella flöden. 

 
7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och riktig detaljnivå och att de 

har ändamålsenliga namn: Kontrollera namn på aktiviteterna (för den skapande 
processen) utifrån de principer som beskrivits tidigare. Se till att alla aktiviteter ligger 
på samma detaljnivå.  

 
8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls: Man studerar 

processkartan i sin helhet och rättar till olika detaljer tills det stämmer med verklig-
heten.  Se till att processkartan inte görs för detaljerad. 

 
3.6 Processorientering 
Processorientering handlar om att fokusera på nyttan, för kunden, av det som sker inom 
processen och hur man skapar den nyttan. Syftet med processorientering är att underlätta 
för företag att behålla fokus på kundbehoven genom att förankra en helhetssyn på operativ 
nivå. (Rentzhong, 1998) 
 
3.7 Processledning 
Processledning är det som styr en verksamhet, dvs. hur värde skapas (vem gör vad och hur) 
(Bergman & Klefsjö, 2002). Processledning skapar goda förutsättningar för förutsägbara och 
effektiva resultat och är dessutom ett användbart och effektivt redskap med vars hjälp orga-
nisationen kan sätta kurs mot fortsatt och förbättrad kvalitet(Melan, 1992). Processledning 
innebär kontinuerlig ledning och förbättring av processer enligt Rentzhong (1998) 
 
3.8 Processutveckling  
Processutveckling bidrar till företagets systematiska verksamhetsutveckling, till kvalitetsut-
vecklingen. (Bergman & Klefsjö, 2010) 
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3.9 BPMN 
Business Process Modeling Notation (BPMN), är en notation och modelleringsspråk med 
symboler som kan användas på olika sätt och för olika scenarier. Till exempel kan ett företag 
använda BPMN för att modellera sina interna processer, bl.a. med syftet att analysera och 
förbättra dem. 
 
Ett annat företag skulle kunna använda BPMN för att modellera deras interaktion med af-
färspartners inom en viss försörjningskedja. Ett tredje företag kan använda BPMN till 
att definiera sina helt eller delvis automatiserade arbetsflöden som körs 
med en kraftfullt utförande motor. (Völzer, 2011) 
 
The primary goal of the BPMN effort was to provide a notation that is readily understandable 

by all business users, from the business analysts that create the initial drafts of the processes, 

to be technical developers responsible for implementing technology that will perform those 

processes and finally, to the business people who will manage and monitor those processes. 

(Recker, 2012) 

 
BPMN består av många symboler som står för aktiviteter/processer. För ett specifikt modell-
leringsprojekt räcker det oftast med en delmängd av alla symboler. Elementen i en del-
mängd måste vara lämpliga för att fånga alla situationer i projektet och i processmodeller. 
Delmängderna måste utformas noggrant så att de passar projektet. 
 
Målet med ett modelleringsprojekt är att skapa processdiagram som dokumenterar de pro-
cesser som är lämpliga för en ledningsnivå i en organisation. För att modellera sådana över-
ordnade processer behövs inte den fullständiga uppsättningen av BPMN 2.0. Sålunda defi-
nieras bara en liten delmängd som innehåller de nödvändiga symbolerna. Denna minskning 
av mängden symboler underlättar en beskrivning av processmodellen. Modelleringens rikt-
linje för projektet beskriver symbolerna i delmängden. I figur 7 avbildas delmängden. Denna 
delmängd är lämplig för att skapa de modeller som är intuitivt begripliga för ledningsnivån, 
utan att visa alltför många vilseledande detaljer i processerna. (Silver, 2011) 
 
 



13 
 

 
Figur 7 Delmängd av BPMN- symboler för att dokumentera processer på en hög nivå. (Silver, 
2011) 
 
Anledningar till varför jag har valt att använda modelleringsspråket BPMN för mitt arbete är 
att man exempelvis kaﾐ göヴa eﾐ så kallad ざas-isざ Husiﾐess pヴoIess.  Deﾐﾐa kaﾐ ﾏaﾐ ┗idaヴe 
ut┗eIkla till eﾐ ざto-Heざ Husiﾐess pヴoIess som man slutligen kan jämföra med den tidi-
gare.( www.bpm-guide.de, 2013) En annan anledning är att BPMN passar bra för verksam-
hetsmodeller av en organisation eller ett företag enligt Hagen Völzer(2011).  En tredje an-
ledning är att man kan lära sig modelleringsspråket på nätet även om man inte tidigare har 
kunskap om BPMN. 
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Kapitel 4 Initiera processkartläggning 
En processkartläggning bör utgå från en helhetsbild över processen. Genom kartläggningen 
av hela processen är det lättare att se till vad som är bäst för processen och var de verkliga 
problemen finns. Delarna i processen måste också kartläggas. 
 
4.1    Datainsamling 
Telefonintervju 
Målet med de tre telefonintervjuerna som genomfördes var att ta reda på bakgrundsinform-
ation om företagets verksamheter. Intervjuerna skulle ge en övergripande förståelse av den 
nuvarande processen, dvs. en översiktlig processkarta med de olika processtegen utan detal-
jeringsgrad, som visar var processen startar och var den slutar. Fördelen med telefoninter-
vjuer är en i allmänhet hög svarsandel. Nackdelar är att endast verbal kommunikation tillåts 
vilket hindrar bilder, gester och minspel och det hur informationen uppfattats(Mattsson, 
2006). 
 
Personliga intervjuer   
Totalt genomfördes fem personliga intervjuer med representanter från olika avdelningar. För 
att få tydliga svar skedde personliga intervjuerna med en respondent per tillfälle. Varje in-
tervju tog ca 30 minuter och spelades in efter godkännande av respondenten. Detta för att 
underlätta min uppföljning och sammanfattning av intervjuerna.  
 
Frågor som har ställts i dessa intervjuer är t.ex. 

1. Vem är kunden?  Vem är leverantör? 
Syfte med fråga 1 är att identifiera förtagets interna och externa kunder samt relationen 
mellan dem.  
 

2. Vad vill kunden ha? Hur ser leverantörsbasen ut? Var finns de? 
Syfte med den här frågan är att studera källan för input samt kundens behov(output) i pro-
cessen. 
 

3. Hur skapar man det kunden vill ha? Vad behövs för att skapa det kunden vill ha? 
Frågan syftar till att få en bild över hur företaget gör och vad som behövs(stödprocesser) för 
att implementera i processen. Svaret kan ge mig en grund till att bygga huvud, styr och- 
stödprocesser. Frågan kan också ge mig en bild av varje avdelnings förståelse av hur kundtill-
fredsställelsen påverkar verksamheten.  
 

4. Vem skapar och levererar kundvärde? 
Syftet med fråga 4 är att förstå företagets processledning och roller (vem som är inblandad i 
processen) och individens synsätt på kundvärde. 
 

5. Hur ser den nuvarande processen ut? Vilka aktiviteter görs av vilka avdelningar? 
Syftet med fråga 5 är att studera anvarsområdet för respektive aktivitet - vem gör vad i pro-
cessen? Samt att få en klar bild över hur processen byggs av aktiviteterna (en grund att 
bygga en processkarta på). Svaret ska ge mig en klar bild över hur aktiviteterna sker genom 
hela procesen. Det, i sin tur, ska bidra till underlaget för den kartläggning som ska ske. 
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6. Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna idag? 
Fråga 6 är en fråga som syftar till att analysera hur samarbete sker och på vilken sätt. Svaret 
kan bidra till underlaget för senare processanalys.  
 

7. Hur långtid tar det för företaget att utföra en lång respektive en kort uppgift?  
Fråga 7 är en statistik fråga, syftet är att ta reda på tiden för att uppföra processen. Svaret 
ska ge mig en ungefärlig siffra på detta. 
 

8. Hur ofta möter ni kunder? 
Denna fråga är en statistik fråga som syftar till att få en bild av hur ofta en viss aktör möter 
kunder. 
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Kapitel 5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av sammanställda intervjuer samt kartlagda processer. 
En SS-modell(sjustegsmodell) har utvecklats för att beskriva alla steg som ingår i processkart-
läggningen.  
 
5.1 Kartläggningssteg/SS-modellen 
Resultatet av intervjuer med utvalda respondenter från olika avdelningar visas i en så kallad 
SS-modell. Modellen har utvecklats för att underlätta mitt kartläggningsarbete och samman-
ställa intervjusresultat på ett konstruktivt sätt. Målet med att skapa en SS-modell är att iden-
tifiera olika steg/perspektiv som har ett centralt värde för processkartläggningen och att visa 
hur stegen bygger på varandra från grunden. De sju stegen presenteras nedan i figur 8.  Re-
lationen mellan stegen är att de till viss del bygger på varandra t.ex. steg 2, 3 och 4 bygger på 
steg 1. Processmallen är beroende av alla steg i SS-modellen. 
 
Modellen innehåller sju olika komponenter och kan alltså delas in i sju steg:  
 
Steg 1 innebär att göra en SIPOC-modell som illustreras i figur 1. Med SIPOC – modellen kan 
man göra en grov processkarta för att hitta vilka interface med input/output som finns kring 
processen.  
Steg 2 innebär att kartlägga styr- huvud- och stödprocesser 
Steg 3 illustrerar en översiktlig processkarta  
Steg 4 visar en detaljerad processkarta 
Steg 5 skapar flödesschema 
Steg 6 illustrerar synliga delprocesser  
Steg 7 jämför ざas-isざ pヴocessen ﾏed ざto-Heざ processen. 
 
 

 

Figur 8. SS-modellen 
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5.2 Kontextdiagram (SIPOC)  
SS-modellens steg 1 är att ta fram en SIPOC modell, dvs. ett kontextdiagram.  SIPOC står för 
Supplier, Input, Process, Output, Customer.  Med SIPOC–modellen kan man skapa en grov 
processkarta för att hitta vilka interface med input/output som finns kring processen och få 
en övergripande förståelse av processen. Kontextdiagrammet visar var processen startar och 
var den slutar, dvs. processens kontext. Kontextdiagrammet kan fungera som ett verktyg i 
början av en processkartläggning, men det är inte en processkarta i egentlig mening.     
SIPOC beskriver processen och visar processens kontext på ett överskådligt sätt 
(www.isixsigma.com, 2013).  Detta illustreras i tabell 1 som bygger på en allmän figur från 
Sanders (2010). 
 
SIPOC står för: 

 Supplier/leverantör levererar material till företaget, som förser processen med det 
material den arbetar med. Leverantören kan vara en extern kund, intern kund eller 
en annan avdelning.  

 Input innebär vad som förs in i processen, materialet eller informationen som bear-
betas 

 Process innebär hur utförs företagets process, en övergripande kartläggning eller en 
kort beskrivning av de interna stegen i processen. 

 Output beskriver vad som kommer ut ur processen dvs. företagets tjänst och inform-
ation som sänds till kunden. 

 Customer/Kund motsvarar vem tar emot det som kommer ut. Här kan processen av-
slutas (slutkund) alternativt en ny process börja.  

En SIPOC-modell tas fram på företaget efter att ett antal telefonintervjuer genomförts. 

Tabell 1. Allmän SIPOC-modell 
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Tabell 2 visar SIPOC-modellen tillämpad på Swedtrac Trafik AB. Tabellen ger en överskådlig 
bild över företagets verksamhet t.ex. intern och- extern leverantör, kunden, input, output 
och processerna. Se Bilaga 2. Definition och begrepp för förklaring av begrepp. 
 

Tabell 2 är SIPOC-modellen för Swedtrac Trafik AB 

 
 

5.3 Styr-, huvud- och stödprocesser 
SS-modellens steg 2 innebär att identifiera/skapa styr-, huvud- och stödprocesser, där man 
ser grunden för den aktuella verksamheten.  
 
Det finns fyra komponenter som utgör Swedtrac Trafik AB:s styrprocess.  Dessa är ekonomi- 
och verksamhetsstyrning, kontroll- och uppföljning, beslut och affärsplanering, eftersom må-
let med styrprocess är att styra, samordna och utveckla företagets huvudprocess. 
 
Huvudprocesserna är företagets kärnprocesser. Utifrån teoristudie och intervjusinsamling 
har företagets huvudprocesser identifieras. Dessa är resursplanering, boka resurser och ge-
nomförande uppdrag, eftersom det är de tre processerna som förädlar och leverera de 
tjänster som företaget erbjuder kunden. D.v.s. de skapar ett direkt värde för kunden. 
 
Företaget behöver kommunikation, mallar och personal- och ekonomiadministration för att 
stödja sina huvudprocesser så att huvudprocesserna ska fungera så effektivt som mjöligt. 
Dessa processer tillför inget värde i sig, men är nödvändiga för att huvudprocesserna ska 
fungera.   
  
Styr-, huvud- och stödprocesserna illustreras i figur 9, där symbolen betyder delpro-
cess/processteg. 
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Figur 9 Processöversikt för Swedtrac Trafik AB. 
 
5.4 Översiktlig processkarta 
SS-modellens steg 3 innebär att ge en översiktlig bild av processerna. En översiktlig process-
karta illustrerar de olika processtegen utan detaljeringsgrad. I en översiktlig processkarta be-
skrivs vilka processteg som ingår, inte vem som gör vad(Asplund, 2012) se figur 10. 
 
 

 
Figur 10 Översiktlig processkarta av Swedtrac Trafik AB 
 
5.5 Detaljerad processkarta 
SS-modellens steg 4 utgår från den översiktliga processkartan och beskriver processerna i 
detalj med avdelningar och aktiviteter, dvs. vilken avdelning som gör vad i processerna. Det 
kallas för detaljerad processkarta. En detaljerad processkarta beskriver processerna med de-
taljeringsgrad, vilka aktiviteter som ingår i processtegen och vem är det som gör vad(Asplund, 
2012). Den detaljerade processkartan visar alltså de resurser som utför de olika aktiviteterna. 
Här definieras även olika val mer detaljerat, se figur 11. 
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Figur 11 Detaljerad processkarta av Swedtrac Trafik AB. 
 
5.6 Flödesschema 
SS-modellens steg 5 innebär att skapa ett flödesschema dvs. en helhetsbild/processkarta 
över Swedtrac Trafik AB, där nuvarande flödesschema på företaget presenteras. Alla aktivi-
teter och avdelningar kopplas ihop, vilket utgår från en så kallad SIPOC-modell. (Se kapitel 
5.2) 
 
För att beskriva och analysera den nuvarande processen kan ett ざ“┘iﾏ-lane-diagヴaﾏざ pヴo-
cess användas. Där processerna delas upp på olika nivåer; en helhetsbild syns och även hur 
de olika processerna hänger ihop. Swim-lane-diagrammet anspelar på att det finns fem sim-
banor i en swimming-pool; kund, driftavdelning, trafikavdelning, trafiksäkerhetavdelning och 
ekonomiavdelning.  Swim-lane-diagrammet visar flödet såsom de som medverkar i proces-
sen på Swedtrac Trafik AB. Diagrammet ritas upp med de nivåer som ska vara med, från 
kundförfrågan ned till lägsta berörda nivå. Sedan fylls processerna i på de olika nivåerna från 
det att ett kundbehov uppstår till att slutprodukt levereras. Ett swim-lane-diagram som be-
skヴi┗eヴ ﾐuläget kallas föヴ ざas-isざ.  
 
Flödesschemat består av 11 delprocesser/aktiviteter, vilket utgår från resultatet av inter-
vjuer hos utvalda respondenter från olika avdelningar, se figur 12. 
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Figur 12. Flödesschema (as-is processen) för Swedtrac Trafik AB. 
Flödesschemat är indelat i två delar (Del I resp. Del II)  
Del l visar processerna före företaget får ett anbud och Del II visar processerna efter att ett 
anbud kommit in. Del I och Del II består sedan av delprocesserna A-S. 
 
Del l: 
Delprocess A: Anbudsförfrågan:  
Uppdragsförfrågan kommer från kunden. 
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Delprocess B: Mottagning av förfrågan:  
Beroende på typ och storlek på uppdraget handhas mottagandet på olika sätt. I princip kan 
alla avdelningar ta emot en kundförfrågan. Mindre uppdrag(max ca 1 vecka)sköts ofta av 
personen som mottager förfrågan, oftast någon på driftledningen. Längre uppdrag hanteras 
oftast av flera inblandade med trafikchefen som sammanhållande. (Respondent från driftav-
delningen) 
 
Delprocess C: Fastställande av korrekt underlag: 
Både kund och leverantör skall arbeta efter samma information så att de jobbar åt samma 
håll. För att båda parter skall bli nöjda måste de verifiera att underlaget är kor-
rekt.(Respondent från trafikavdelningen) 
 
Delprocess D: Riskanalys:  
Säkerhetsavdelningen är sammanhållande för riskanalysen som rör säkerhet, arbetsmiljö, 
miljö och ekonomi. För att kunna genomföra uppdraget på ett riktigt sätt gör trafiksäker-
hetsavdelningen en bedömning av säkerhet och ekonomi. En kreditupplysning av kunden 
görs för att uppdraget ska kunna genomföras utan ekonomisk risk. (Respondent på trafiksä-
kerhetsavdelningen.) 
 
Delprocess E: Räkna på anbud och resursplanering: 
För att få ett rimligt anbud räknar företaget på hur mycket planerade resurser som behövs 
för att utföra uppdraget. För kortare uppdrag sker beräkningen oftast av personen på drift-
ledningen som mottager förfrågan, efter en typmall, men även vid kortare uppdrag kan flera 
personer räkna på uppdraget. Längre uppdrag sköts oftast av trafikavdelningen med hjälp av 
övriga medarbetare. Beräkningen ingår personal, fordon samt övriga kringkostnader. (Re-
spondent från driftavdelningen) 
 
Delprocess F: Ekonomikontroll: 
Ekonomiavdelningen gör en ekonomisk prognos/budget för kommande uppdrag tillsammans 
med trafikavdelningen. (Respondent från ekonomiavdelningen) 
 
Delprocess G: Affärförslag: 
I affärsförslaget ingår dokumentation av offert samt uppdragsbeskrivning till kunden. 
Trafikchefen ansvar för Delprocess G. För kortare uppdrag hjälper även andra personer på 
driftledningen till. Tillsammans gör de en priskalkyl där bland annat fasta kostnader och lö-
pande räkningar tas med. Vid längre uppdrag gör man även ett affärförslag angående t.ex. 
hur kommande uppdrags skall genomföras och hur lång tid uppdrag skall ta och när slutpro-
dukten kan levereras.( Respondent från trafikavdelningen)   
Delprocess H: Prisförslag:  
Här levereras prisförslag till kunden. Tre fall kan inträffa. (Respondent från trafik- och drift-
avdelningen.) 
 
Delprocess I: Fall 1: Prisförslaget accepteras av kunden, då kan processen gå vidare. 
Delprocess J: Fall 2: Prisförslaget accepteras ej av kunden och processen avslutas. 
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Delprocess K: Fall 3: Prisförslaget ombehandlas, i det här fallet när kunden t.ex. vill ha lägre 
pris eller vill ha en annan servicenivå. Processen går tillbaka Delprocess G. 
 
Delprocess L: Beställningsbekräftelse från kunden 
Swedtrac Trafik AB har fått anbudet/uppdraget. 
 
Del processer i Del ІІ: 
Delprocess L: Boka resurser: 
Till största delen är det driftledningens uppgift att boka upp personal, beställa tidtabell hos 
Trafikverket och se till att personal är rätt utbildade för uppdraget. De ska även boka hotell 
och resor, beställa lok, vagnar, fordonsunderhåll, bränsle, mm. (Respondent från driftavdel-
ningen) 
 
Delprocess M: Genomförande av uppdrag: 
Delprocess M är driftledningens uppgift. Arbetsledarna sköter genomförande av uppdraget, 
löpande kontroll av uppdragets personal, fordon, bränsle, ekonomi, tidtabeller, hotell osv. 
Störningar i uppdraget hanteras löpande eller i efterhand.( Respondent från driftavdelningen) 
 
Delprocess N: Uppdragskontroll: 
Driftavdelningen kontrollerar om uppdrag går som det ska och gör även tillsyn av kostnader 
för uppdraget. Kontrollen sker kontinuerligt av trafikdelen. Han rapporterar om pågående 
uppdrag till övriga avdelningar innan uppdraget avslutas. (Respondent från driftavdelningen) 
 
Delprocess O: Uppdraget avslutas:  
Driftavdelning och trafikavdelning kontrollerar om uppdraget avslutas och dokumenterar det. 
(Respondent från driftavdelningen och trafikavdelningen) 
 
Delprocess P: Budget för uppdrag: 
Ekonomiavdelningen kontrollerar om resurserna som används för uppdraget stämmer med 
budget och planeringen (Respondent från ekonomiavdelningen) 
 
Delprocess Q: Reklamation: 
Ekonomiavdelningen tar hand om ekonomisk reklamation från kunden om det händer något.  
Övrig reklamation går genom trafikavdelningen (Respondent från trafikavdelningen och eko-
nomiavdelningen). 
 
Delprocess R: Återkoppling: 
Trafikavdelningen ansvarar för att ha ett återkopplande slutmöte hos kunden för att se till 
att kunden är nöjd och om uppdraget utförts på rätt sätt. En rutinsmöte sker varje tisdag 
mellan trafikavdelningen och kunden Sperry rail för att kunden kräver för det. Möte hos 
andra kunder sker i slutet av varje uppdrag. (Respondent från trafikavdelningen) 
Delprocess S: Faktura:  
Personal från ekonomiavdelningen skickar ut faktura till kunden. (Respondent från ekonomi-
avdelningen 
 
 
 



24 
 

5.7 Synliga delprocesser 
SS-modellens steg 6 innebär att göヴa alla ざos┞ﾐligaざ delpヴoIesseヴ ざs┞ﾐligaざ, ┗ilket bygger på 
steg 3. Syftet med att göra delprocesserna synliga är att ge en bild över hur delprocesserna 
bryts ned till en mer detaljerad nivå och vilka aktiviteter som utförs i delprocesserna. 
 
Delprocess Mottagning av förfrågan:  
När kundens förfrågan kommer in, sprider mottagaren information till alla avdelningar. Vi-
dare har fem ansvariga en gruppdiskussion på hur uppdraget ska delas upp. Trafik eller drift-
avdelning kommer att ta hand om långa respektive korta uppdrag.  Detta illustreras i figur 13. 
 

 
Figur 13 Delprocess Mottagning av förfrågan 
 
Delprocess: Riskanalys: 
Trafiksäkerhetschefen är ansvarig för säkerheten och har som uppdrag att skriva 
säkerhetsföreskrifter, kontrollera att regler följs samt göra säkerhetsbedömning och 
ekonomisk bedömning. Personen gör en bedömning utifrån arbetsmiljön och miljöpåverkan, 
se figur 14. 
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Figur 14 Delprocess Riskanalys. 
 
Delprocess: Resursplanering: 
Innan uppdraget börjar kommer driftavdelningen göra en resursplanering för långa och korta 
uppdrag. De kommer att se till att det finns tillgång till resurser, t.ex. lok, vagn, personal. Se-
dan anpassas uppdraget till planeringen, t.ex. så att tidtabellen från Trafikverket passar till 
uppdraget. Sista steget i resursplaneringen är att beräkna hur mycket de planerade resur-
serna kostar. Dessa illustreras i figur 15. 
 

 

 
Figur 15 Delprocess Resursplanering. 
 
Delprocess: Ekonomikontroll: 
Ekonomiavdelningen tillsammans med trafikavdelningen gör en budget för planen och do-
kumenterar ett ekonomiskt underlag för pris- och affärsförslag. Dessa presenteras i figur 16. 
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Figur 16 Delprocess Ekonomikontroll. 
 
Delprocess: Affärsförslag: 
Trafikavdelningen gör ett kalkylarbete på den planerade budgeten och dokumenterar un-
derlag för prisförslag och uppdragsförslag. (Figur 17) 
 

 
Figur 17 Delprocess Affärsförslag 
 
Delprocess Boka resurser: 
Driftavdelningen bokar alla slags resurser som behövs för det kommande uppdraget. (Figur 
18)  
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Figur 18 Delprocess Boka resurser. 
 
Delprocess Genomförande av uppdrag: 
Driftavdelningen kontrollerar resurser som passar till uppdraget, vilket innebär att de anpas-
sar uppdrag och resurser till varandra. T.ex. anpassar de uppdrag till rätt storlek på lok och 
vagn. De kontrollerar även när uppdraget pågår och dokumenterar/rapporterar uppföljning. 
Till sist sker avstämning och kontroll av skador, t.ex. skador på lok och vagn. Samma sak gäl-
ler för långa respektive korta uppdrag. Dessa presenteras i figur 19. 
 

 
Figur 19 Delprocess Genomförande av uppdrag. 
 
Delprocess Budget för uppdrag: 
Ekonomiavdelningen kontrollerar om de utnyttjade resurserna/kostnaderna stämmer över-
ens med den planerade budget. Detta illustreras i figur 20. 
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Figur 20 Delprocess Budget för uppdrag 
 
5.8 Processvalidering  
För att säkra att processerna stämmer med verkligenhetens skickade jag alla processkartor 
till respondenterna. Enligt dem utgör processkartorna den gemensamma bilden av företa-
gets processer och kan fungera som en utgångspunkt för analys- och förbättringsarbete. Va-
lidering är en viktig steg som kan ge en effektiv/tydlig grund för vidare arbete. 
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Kapitel 6 Förbättringsåtgärder 
Tre övergripande problemområden har identifierats; överlappningar av ansvarsområde, icke 
kundvärdeskapande och ej marknad- och kundorienterade delprocesser.  I det här kapitlet 
beskrivs var i den nuvarande processen problem har identifierats och hur de kan förbättras.  
Ytterligare synliga och osynliga problem diskuteras avslutningsvis.  
 
6.1 Jämförelse mellan en ”as-is” oIh ”to-He” proIess 
SS-modellens steg 7 innebär att göra en jämförelse mellan eﾐ ざas-isざ och ざto-beざ process. 
 
Problem 1: Överlappningar av ansvarsområde  
 
Utifrån det resultat som jag sammanställt genom intervjuer samt vad processkartorna be-
skriver, visar det sig att bland annat ansvarsområdena för olika aktörer är otydliga. Till ex-
empel kan alla avdelningar ta emot kundens förfrågan men vem som bär det egentliga an-
svaret för detta säger respondenterna inte mycket om. Se det markerat oﾏヴådet ざヱざ i figur 
21. I den nuvarande processen finns flera överlappningar mellan individer, avdelningar och 
ansvarsområden. Dessa visas t.ex. i delprocesserna resursplanering och ekonomikontroll. 
Varje överlämning utgör en fördröjning och en potentiell risk för missförstånd. Även det to-
tala antalet involverade ansvarsområden bör beaktas(Ljungberg & Larsson, 2001). 
 
Problem 2: Icke kundvärdeskapande/intäktsbringande arbete  
Kundorder/förfrågan som inte utvecklas till utfört arbete/order är ett problem i processen. 
Förfrågan som handhas via sedvanliga processer t.ex., riskanalys och resursplanering men 
resulterar att Swedtrac Trafik AB inte anser sig kunna utföra arbetet på ett bra sätt, är icke 
värdeskapande. Detsamma gäller om kunden inte godtar offerten och tackar nej. Icke vär-
deskapande arHete kaﾐ ┗i se i Höヴjaﾐ a┗ ざas-isざ pヴoIesseﾐ däヴ ett aﾐtal delprocesser utförts 
innan ett beslut ざNoざ s┞ﾐs ﾏellaﾐ ざfastställaﾐde a┗ koヴヴekt uﾐdeヴlagざ oIh ざHeställﾐiﾐgsHe-
kヴäftelseざ.  Se markerat området ざヲざ i figur 21. 
 
Problem 3: Ej marknad- och kundorienterade delprocesser 
Enligt de intervjuade personerna är företagets problem att de har tappat marknadsandelar, 
minskat antalet kundorder och därmed minskat sin omsättning.  Det finns inte marknadsfö-
ring, försäljare eller liknande i företaget. Idag finns det ingen specifik avdelning som tar hand 
om reklamationen och återkopplingen inom företaget och inte heller genomförts kundmö-
ten regelbundet (se kapitel 5.6 Delprocess R: Återkoppling). “e ä┗eﾐ oﾏヴåde ざンざ i figur 21. 
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6.1.1 Problem som identifieras i ざas-isざ processen. 

 
Figur 21 Problem som identifieras i ざas-isざ processen 
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6.1.2 Förbättringsåtgärder i ざto-beざ processen, se följande figur 22.  
 SS-modellens topp ざpヴoIessﾏallざ innebär att ざas-isざ processen utvecklas till en ざto-beざ pro-
cess där problem som hittats i nuläget åtgärdas. 
   

  
Figur 22 ざTo-beざ processen 
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Förbättringsförslag för problem 1:  
Genom att avskilja olika ansvarsområden kan problemet i processen identifieras och hante-
ras snabbare. Små förbättringar kan leda till stora resultat eftersom man drar nytta av för-
Hättヴiﾐgeﾐ ┗aヴje gåﾐg pヴoIesseﾐ aﾐ┗äﾐds. I ざto-beざ processen tas delprocesser som hanterar 
mottagning av förfrågningar bort från alla avdelningar. Istället läggs en marknadsföringsav-
delning (Dept M) in som ska ansvara för detta. (Se oﾏヴåde ざヱざ i figur 22) 
 
En ny marknadsföringsavdelning, där försäljare kommer att jobba, läggs till den befintliga 
processen. Detta för att företaget behöver en marknadsorienterad process för att förbättra 
försäljningen och klara sig i konkurrensen. Försäljningen ska vara inriktad på säljarens behov 
samt tillfredsställa kundens önskemål och marknadsföringen ska vara inriktad på de potenti-
ella kundernas behov(Ljungberg & Larsson, 2001). En ny marknadsföringsavdelning läggs till 
den befintliga processen för att ändra processen utan riktning till en kund- och marknadsori-
enterad process.  
 
Istället för en marknadsföringsavdelning kan man även tänka sig en annan lösning, t.ex. en 
kundtjänstavdelning eller liknande.  Dock kan en kundtjänstavdelning som läggs till den be-
fintliga processen endast anses vara kundorienterad och inte marknadsorienterad. Lösning-
en måste dock fungera så att båda villkoren uppfylls, dvs. den ska förbättra både företagets 
försäljning och kundservice.  Som jag nämnde ovan är försäljning inriktad på säljarens behov 
och marknadsföring inriktad på de potentiella kundernas behov, alltså har jag kopplat ihop 
marknadsföringen och försäljningen i samma kategori föヴ att äﾐdヴa ざas-isざ processen till en 
kund- och marknadsorienterad process. 
     
Förbättringsförslag för problem 2:  
Trafikavdelningen bör ha en mall så att de kan lämna en preliminär prisuppgift ganska om-
gående utan att gå igenom hela byråkratiska processen. De kan direkt meddela kunden om 
de inte kan utföra uppdraget. Först därefter kommer den mer formella delen, riskanalys, re-
sursplanering osv. Justeringen av delprocesser visas i ざto-beざ processen, se figur 22, märkt 
ﾏed oﾏヴåde ざ2ざ. ざNoざ- omöjligt att göra, flyttas från mitten av processen fram till faststäl-
lande korrekt underlag. Alltså fl┞ttaヴ jag i ざto-beざ processeﾐ ざNoざ, så att deﾐ liggeヴ föヴe 
dessa delprocesser och låter trafikavdelningen utföra detta arbete. Detta görs för att elimi-
nera onödiga icke kundvärdeskapande/intäktsbringande processer och att minska företa-
gets/kundens kostnader.  
 
Förbättringsförslag för problem 3:  
Missnöjda kunder är en naturlig del av vardagen för i princip alla företag och organisationer. 
I Swedtrac Trafik AB är det ofta företagets trafikavdelningschef som möter kunden och tar 
hand om reklamation. Ibland kan ekonomiavdelningsansvarig vara med på mötet medan alla 
andra avdelningars ansvariga är frånvarande.  För att lösa detta problem läggs en marknads-
föringsavdelning(Dept. M) in i delprocessen Reklamation, se ざto-beざ processen i figur 22, 
oﾏヴåde ﾏaヴkeヴat ざンざ. 
 
Genom att hantera kundsamtal professionellt har företaget mycket att tjäna. En väl hanterad 
reklamation leder ofta till en mycket lojal kund. (affarsmannaskap.se, 2013) Det är viktigt att 
alla avdelningar kan vara med på reklamationsmöten hos kund för att få mer förståelse för 
kundkrav, problem, behov och önskemål. Att lägga till en marknadsföringsavdelning i 



33 
 

delpヴoIesseﾐ Reklaﾏatioﾐ i ざto-Heざ processen kan bidra till en bättre marknad och 
kundorienterad process. Detta innebär att processen kommer att blir mer flexibel samt 
uppfylla processens syfte/ändamål.   
 
6.2 Ledtid saknas 
När jag kartlade processerna upptäckte jag att ledtider för de olika delmomenten saknas. 
Ingen av respondenterna kunde ge mig en uppskattad tid för sitt arbete, dvs. tider för del-
processerna. Däremot fick jag veta det tar ca en vecka för hela leveransen(processens cykel-
tid). Detta blir ett hinder för att utreda och studera hur tiden i processen används, enligt 
Stalk & Hout (1990) : 
 
ざEn mycket liten del av den tid som går åt att implementera en tjänst, tillverka och leverera 

en produkt eller liknande är direkt värdeadderande. Merparten är improduktiv tid. Tider som 

speglar helheter, sekvenser eller icke värdeadderande moment saknas oftaざ.  
 
Swedtrac Trafik AB kan utföra ett antal observationer och mätningar på tidsåtgången i de 
olika delprocesserna för att underlätta processtyrning och processförbättring. Kortare cykel-
tider ger mindre möjligheter att kunna förlita sig på kontroll och omarbete i processer. Tids-
fokusering kan ge fördelar på många olika sätt enligt Ljungberg & Larsson, (2001):  

 Marknadsandelarna kan förbättras genom att efterfrågan snabbt kan tillgodoses. 
 Företagets kostnader kan minskas 

 Kvaliteten kan förbättras 
 Innovationstakten - såväl ifråga om tjänst som tjänstutveckling – kan höjas.  
 Beroendet av prognoser minskar 
 Underlätta kommunikation eftersom tidsbaserade mått är lätta att förstå, kommuni-

cera och kontinuerligt mäta och utvärdera 
 

6.3 Ej Standardisering/strukturerat arbete 
De slutsatser jag kan dra, utifrån det resultat som mina sammanställda intervjuer samt pro-
cesskartor ger, är bland annat att det finns vissa delprocesser inom företaget som hanteras 
på olika sätt, t ex resursplanering, affärsförslag och genomförande av uppdrag. Alla jobbar 
på olika sätt med olika mallar. Det är ett tecken på att det inte finns någon standardisering 
eller en medveten struktur inom företaget.  
 
Att få alla i processen att utföra arbetet på ett standardiserat sätt kan vara ett viktigt sätt att 
reducera variation. Om det finns variation i sättet arbetet utförs på kommer också resultatet 
att variera enligt Rentzhog(1998).  
 
6.4 Parallella arbeten  
Det är lätt att se från delprocesserna att det finns många parallella arbeten, t.ex. resurspla-
nering och ekonomikontroll. Detta kan försämra processens effektivitet enligt Ljungberg & 
Larsson, (2010). 
 
Detta kan förbättras genom att eliminera onödiga aktiviteter eller byta den ena aktiviteten 
till kontroll eller kundvärdskapande aktiviteter istället. Genom att införa en gemensam data-
bas kan parallella arbeten elimineras och det administrativa arbetet effektiviseras eller rat-
ionaliseras, enligt Rentzhog (1998)    
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6.5 Förslag på förbättringsarbete i framtiden 
I det här avsnittet kommer jag att ge förslag på fortsatta förbättringar av befintliga processer, 
alltså hur kan företaget bygga vidare på mitt arbete: 
 

 Att göra en djupare analys med hjälp av den befintliga processkartan, t.ex. studera 
processkartan från början till slut och koppla företagets problem(inkl. känsliga eko-
nomiska problem) till processkartan. 

 
 Att utreda bakomliggande orsaker till problem för att kunna klassificera dessa utifrån 

problemtyp, orsak och möjlig åtgärd och sedan selektera fram de viktigaste åtgärder-
na.  

 
 Att kvantifiera den befintliga processen vilket innebär att företaget samlar in data 

(processens och delprocessers input och output) som behövs för att göra en djupare 
analys. Därefter kan en flaskhalsanalys göras som kan hjälpa företaget att identifiera 
var i processen flaskhalsar finns. 

 
 Att utföra processjämförelser, eller benchmarking, vilket innebär att göra en jämfö-

relse med ett annat liknande företag inom järnvägssektionen. Genom att studera och 
förstå andras processer kan företaget få mer förståelse för konkurrenters styrkor och 
egna svagheter. På så sätt kan företaget finna många nya intressanta lösningar till 
den egna processen.  

 
 Att göra en mätning av kundtillfredsställelse med hjälp av undersökningar av kund-

klagomål, förlorade kunder, reklamationer och liknande. Vänta inte tills kunden krä-
ver någon speciell service (t.ex. kunden Sperry rail som kräver ett kundmöte varje 
tisdag, se kapitel 5.6 ). Att förstå och identifiera kundernas behov, krav och förvänt-
ningar kan företaget ha mycket att tjäna på i framtiden.  

  Att minska eller eliminera onödiga administrativa delprocesser, t.ex. väntetider, ställ-
tider mellan delprocesserna. En delprocess kanske i sig tar inte så lång tid att utföra, 
men en reduktion av antalet delprocesser kan innebär att den totala ledtiden mins-
kas mer eller mindre.  

 
 Att minska påverkande faktorer, t.ex. antal inblandade ansvarsområden, antal in-

blandade personer och antal leverantörer etc. Dessa kan ses i ざas-isざ processen.  
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Kapitel 7 Slutsatser 
I detta kapitel presenterar jag svaret på mina frågeställningar: Hur ser nuvarande processer 
ut, steg för steg? Hur skulle de olika processerna kunna kopplas ihop? Hur är processerna 
beroende av och påverkar varandra? Jag för en diskussion kring resultatet som jag fick fram.  
 
Utifrån teori, processkartläggning samt sammanställning av intervjuresultat kan jag identifi-
era nuvarande processer steg för steg. Det bästa sättet att förmedla processernas utseende 
är att rita kartor över dem. Därför redovisas resultatet med hjälp av processkartor, ざas-isざ 
och ざto-Heざ processer. Det finns totalt sexton steg, varje steg utgör en delprocess. Den stora 
mängden delprocesser under nuvarande process påvisar att många delprocesser faktiskt är 
överlappningar av ansvarsområden, dvs. icke värdeskapande arbete för företaget. Proble-
men löses genom att ta bort alla processer (avdelningar) som ansvarar för mottagning av för-
frågningar. Istället läggs processen avdelning ざMarknadsföringざ in för att ansvara för pro-
Iess ざMottagﾐiﾐg a┗ föヴfヴågaﾐざ. Detta är ett exempel på att med processkartläggning kan 
också de osynliga processerna synliggöヴas, i detta fall ざMottagﾐiﾐg a┗ föヴfヴågaﾐざ.  
 
Hur de olika processerna kopplas ihop är intressant för Swedtrac Trafik AB:s processledning. 
Genom att göra en processkarta, vilken presenteras i figur 12, visas hur alla processerna kan 
kopplas ihop.  
 
Varje delprocess omfattar flera aktiviteter/händelser som följer efter varandra för att skapa 
ett värde för kunden. Processkartan börjar med att ett kundbehov identifieras och slutar 
med att behovet tillfredsställs. Processmålet är att tillfredsställa kundbehovet, vilket gör att 
alla aktiviteter kopplas ihop för att lättare uppnå målet. Processkartan är ett bra sätt att be-
skriva företagets verksamhet och att det visar en helhetsbild över hur företagets olika delar 
saﾏ┗eヴkaヴ föヴ att skapa ┗äヴde föヴ siﾐa kuﾐdeヴ. Resultatet fヴåﾐ ざas-isざ processen visar att 
samverkan mellan delprocesserna är mindre effektiv, eftersom för många personer och fak-
torer är inblandade i processen. Dessa problem kan lösas genom att minska en del onödiga 
faktorer, t.ex. parallella arbeten (se figur 22).    
 
Sambandet mellan varje delprocess kan anses som en relation mellan en intern leverantör 
och kund enligt Ljungberg & Larsson (2001). Ett exempel är att i början av varje delprocess 
krävs mycket input i form av output från föregående process, från den interna leverantören 
till den interna kunden. Informationen går inledningsvis från process A (leverantör) till pro-
cess B (kund). I nästa steg är process B leverantör av output till process C (kund). 
På så sätt byts rollerna i hela processkedjan från process ざMottagning av förfråganざ till ざFak-
turaざ. De olika processerna är varandras kunder/leverantörer och har ett jämbördigt bero-
endeförhållande till varandra. De påverkar varandras input och output. 
 
Vaヴje delpヴoIess på┗eヴkaヴ aﾐdヴa delpヴoIesseヴ, t.e┝. ざResursplaneringざ på┗eヴkas a┗ ざResurs-
bokningざ soﾏ i siﾐ tuヴ på┗eヴkas a┗ ざGenomför uppdragざ.  Resultatet visar att företaget har 
många synliga och osynliga förbättringsmöjligheter i processen. Hur ska företaget leverera 
sina produkter/tjänster genom alla delprocesser på ett effektivare sätt? Ett antal förslag på 
förbättringsåtgärder för att förbättra tillgängligheten av företagets nuvarande och framtida 
processer har presenterats i rapporten. Ett antal av de föreslagna åtgärderna som företaget 
kan arbeta vidare med i framtiden är t.ex. ledtidsfokusering, flaskhalsanalys, eliminera onö-
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diga administrativa delprocesser, processjämförelser, klassificering av problemen, och mät-
ning av kundtillfredsställelse. 
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Kapitel 8 Diskussion 
Rapporten beskriver hur Swedtrac Trafik AB:s processer har utretts och vilka förslag på åt-
gärder som kan förbättra företagets nuvarande processer. I det här kapitlet diskuteras flera 
faktorer: intervjufrågor, respondenter, validering, modellering och notation som kan ha på-
verkat resultatet och förbättringsförslagen. 
 
Ett studiebesök på Swetrac Trafik AB:s verksamhet genomfördes i början av projektet för att 
ge en första indikation på vilka områden det fortsatta arbetet lämpade sig att behandla. Un-
der studiebesöket hade jag ett kort samtal med alla avdelningarnas representanter, vilket 
kan anses tillräckligt för att generera ett giltigt underlag till företagsbeskrivningen.  
 
Efter en kritisk granskning av detta arbete anser jag att det finns vissa punkter som hade 
kunnat påverka resultatet om de gjorts annorlunda. Man kan dela upp dessa i sex viktiga 
områden; intervjufrågor, respondenter, validering, modellering och notation. 
 
8.1 Intervjufrågor 
Åtta frågor ställdes under intervjuerna, se kapitel 4.1. Frågorna kunde dock ha utvecklas till 
en högre nivå, t.ex: 
Vad är syftet med processmallen? 
Vilka förväntningar har kunden? 
Vad i företagets och i din avdelnings verksamhet skapar värde för kunden? 
Vilka är företagets och din avdelnings styrkor och svagheter? 
Vilka är företagets konkurrenter? 
Finns det kännedom om hur konkurrenterna driver sina verksamheter eller hur deras pro-
cesser ser ut? 
 
Dessa frågor kunde gett en bättre grund till en djupare analys av företagets samt konkurren-
ternas verksamhet/ processer, vilket kunde ha lett till fler eller bättre förslag på förbättringar. 
Men de flesta av respondenterna kunde inte avsätta mer än 30 minuter för intervjun, vilket 
innebar att jag var tvungen att förenkla och minska antalet frågor. 
 
8.2 Respondenter  
Intervjuerna bestod av tre typer; telefonintervju, gruppintervju och personlig intervju. I 
gruppintervjun pratade en av avdelningsrepresentanterna mer än de andra trots att jag 
ställde mina frågor till alla deltagare och försökte få svar från samtliga avdelningar. Troligen 
hade fleヴ s┞ﾐpuﾐkteヴ kuﾐﾐat koﾏﾏa fヴaﾏ oﾏ ヴätt ヴepヴeseﾐtaﾐt fått s┗aヴa på ざsiﾐaざ fヴågor 
eller om diskussioner hade uppkommit. 
 
Det gjordes inget aktivt val av respondenter för de personliga intervjuerna. Eftersom företa-
get idag endast har en ansvarig för varje avdelning fick den personen ställa upp. Bortsett från 
respondentkategorin för driftavdelningen, har varje avdelning endast bistått med en re-
spondent. Intervjuresultatet kan möjligtvis delvis betraktas som en del respondenters sub-
jektiva uppfattning, vilket kan ha påverkat resultatet av de kartlagda processerna. Det inne-
bär inte att processkartorna är felaktiga, men resultatet kunde ha blivit mer objektivt och 
onyanserat om fler medarbetare hade kunnat intervjuas. 
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8.2.1 Etiska aspekter på intervjuteknik 
En intervjuteknik som användes i intervjuerna är att jag spelade in samtalen, se kapitel 4.1. 
Det faktum att intervjuerna spelades in kan ha lett till en negativ upplevelse för informan-
terna ifall dessa inte tycker om att bli inspelade. Det är tillåtet att spela in ett samtal under 
förutsättning att man själv deltar i dialogen t.ex. i en intervju, ett möte eller telefonsam-
tal(www.hotpot.se, 2013). Men det är viktigt att inte kränka intervjupersonerna och att hålla 
sig till vad de har sagt. Intervjupersonen har rätt att få veta förutsättningarna för intervjun, 
t.ex. var den ska publiceras, i vilket sammanhang och varför den görs, och varför samtalet 
ska spelas in. Det är rimligt att intervjupersonen också får veta i vilken roll han/hon framträ-
der om han/hon ska bli intervjuad i egenskap av en del av företaget(Häger, 2007).  Dessutom, 
intervjuare måste säkra intervjupersonernas anonymitet, speciellt när samtalen är inspelade, 
och där till kommer frågan om den utskrivna texten är lojal mot deras muntliga uttalanden. 
Intervjuare måste också säkra att alla inspelade samtal från intervjupersonerna endast är till 
forskningsändamål (Kvale, 2009). Det är viktigt att intervjuare informerar muntligt och skrift-
ligt att alla inspelade samtal endast kommer att används inom ramen för examensarbetet 
och därefter förstöras. Detta görs för att säkerställa att intervjupersonerna inte ska behöva 
känna sig oroliga och känna obehaglig för inspelningarna. 
 
8.3 Validering 
Det kan inte förnekas att en del respondenters subjektiva uppfattning och andra responden-
ters brist på feedback gällande modellens validering kan ha påverkat indata och utdata i mo-
dellen. Detta kan i sin tur ha påverkat modellens kvalitet och struktur, samt även analysen av 
modellen. Eftersom en del respondenter inom företaget av en eller annan anledning valde 
att inte medverka till att validera processerna, var jag mer eller mindre tvungen att låta två 
respondenter validera processerna för alla avdelningar. Resultatet av valideringen kan delvis 
betraktas som de två respondenternas subjektiva uppfattning. Om alla respondenter hade 
medverkat hade en mer objektiv bild över företagets processer kunnat beskrivas. 
 
8.4 Modellering  
Modelleringen var en viktig byggsten i det här arbetet. Med hjälp av BPMN 2.0 skapades 
BPMN-kompatibla diagram av affärsprocesserna, samt konstruerades en processkarta. In-
data användes som fakta till ett konstruktionsunderlag. Indata utgår från intervjuresultat och 
information från kontaktpersoner.  
 
Det finns en analysfunktion i BPMN 2.0 som jag inte hann utföra på grund av tidsbegränsning. 
Att göra en analys av processen kräver mängder av kvantitativ information samt att sam-
manställa fakta som ger indata och utdata även för en lägre nivå av delprocesser. Att förut-
sättningarna inte har varit optimala, t.ex. att företaget inte har velat lämna ut viss känslig 
men intressant information samt att projektet har haft en begränsad tidsbudget, kan ha in-
neburit att inte alla flaskhalsar har identifierats. 
 

8.5 Notation 
Valet av notation kan vara en kritisk punkt i det här arbetet. Det finns många notationer som 
man kan välja och jämföra med varandra för att finna den bäst lämpade, förutsatt att tid för 
detta finns. Anledningarna till att jag valde att studera just BPMN beskrivs huvudsakligen i 
kapitel 3.9, men beror dessutom på att jag har tidigare lite kunskap i detta modellerings-
språk. Examensarbetets fokus är att kartlägga processer och leverera en processmall och 
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inte att hitta det mest lämpliga notationsspråket vid processkartläggning inom järnvägssek-
torn.  
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Bilaga 1.  Definitioner och begrepp  
Lok:  
1. Spårfordon med drivutrustning endast avsett att dra vagnar.  
2.  Drivfordon utan särskilt utrymme för resande, gods eller arbetsutrustning. Ett lok är inte 
fast sammankopplat med någon vagn (Fröidh, 2010).  
 
Rangering: Omfattande växling, speciellt sortering av godsvagnar på rangerbangård.  
 
Vagn: Spårfordon utan egen framdrivningsutrustning. 
 
Växling: Rörelse för att flytta tågfordon inom en trafikplats, vanligen station. 
 
Extern kund: Kund som inte tillhör Swedtrac-koncernen. 
 
Intern kund: Kund som tillhör Swedtrac-koncernen. 
 
Tdt/Tidtabell: Gammal beteckning för ordet KÖRPLAN som betyder: Plan som anger tågfär-
dens beteckning, sträcka, tidsangivelser och andra behövliga uppgifter (Fröidh, 2010). 
 
Ultraljudsundersökning av spår, där undersöks om det finns några sprickor i rälsen/metallen, 
utförs med hjälp av ett företag som heter Sperry rail. Undersökningen sker på uppdrag av 
Trafikverket. (Sperryrail hemsidan, 2013) 
 
 
Tåg:  

1.  Allmänt begrepp för ett eller flera ihopkopplade spårfordon. 
2. Tågsätt eller spårfordon som framförs på banan enligt tidtabell.   
3. Kortform för tågfärd. 
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Bilaga 2. Symboler för BPMN 2.0  
 

 
Start Event 
Indikerar starten på en process. Denna används när ingen specifik utlösare finns. 
 

 
Message Start Event 
Indikerar att en process startar när ett meddelande inkommer 
 

 
End Event 
Indikerar att en process slutar efter att ett meddelande med specificerade mottagare sänds 
iväg. 
 

 
Message End Event 
Indikerar att en process slutar efter att ett meddelande med specificerade mottagare sänds 
iväg 
 

 
Multiple End Events 
Indikerar att det finns fler än en möjlig utlösare för att avsluta en process. 
 

 
 Task 
Indikerar en vanlig aktivitet. 
 

 
Sub-Process 
Indikerar en sub-process. 
 

 
Gate Way 
Indikerar en exklusiv delning av ett sekvensflöde. Sekvensflödet måste välja mellan den ena 
eller andra vägen. Vägskälet fungerar på samma sätt när ett sekvensflöde ska föras ihop. 
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Parallell Fork/Join  
Indikerar en delning i sekvensflödet där alla vägar ska ske parallellt. När dessa är slutförda 
förs de ihop med samma symbol. 
 

 
Event-based Exclusive Decision/Merge  
Indikerar att sekvensflödet följer en viss väg beroende på om det efterföljande eventet. 
 

 
Message Intermediate Event 
Indikerar att en process fortsätter när ett meddelande har skickat 
 

 
Text Annotation 
Används om man behöver kommentera processen.  
 

 
Data Output 
Data som produceras då aktivister och processer genomförs. 
 
 
Sequence Flow 
Indikerar vägen för sekvensflödet. 
 
Message Flow 
Indikerar vägen för meddelandeflödet. 
 

 
Pool 
En pool används när det endast är en aktör inom en process. 
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Lane 
Banor används när man vill eller behöver integrera olika aktörers processer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


