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Sammanfattning 
Processer är något som finns i varje organisation och är en grundpelare för 

att organisationen ska fungera och kunna drivas. Allting börjar med ett 

kundbehov och då måste organisationen fundera över, hur ska detta 

kundbehov kunna bli uppfyllt? Det är här som processerna kommer in 

genom att de tar en sak, omvandlar denna genom en process och ut kommer 

ett output vilket ska leda till att kundens behov blir uppfyllt. 

 

Syftet med min rapport är att undersöka hur enkelt det är för outbildade 

användare att använda befintliga modelleringsprogram samt undersöka hur 

väl integrerat informationsflödet är i modelleringsprogrammen för att se om 

de är hållbara för en genomgående processmodellering utav verksamheten 

och därigenom en komplett optimering. 

 

För att kunna uppfylla ovan nämnda syfte har jag genomfört diverse 

intervjuer samt har jag och en anställd på Luleå Hamn processkartlagt 

hamnens processer i de olika programvaror för att komma fram till svaret på 

den frågeställning jag arbetat utifrån som är: 

 Hur enkelt genomförs en modellering i valda programvaror? 

 Hur enkelt kunde informationsflödet dokumenteras i processen? 

 Hur tydligt dokumenteras informationsflödet i processen? 

 

I resultatet presenteras de modelleringar som har gjorts samt problem och 

tankar om hur dessa genomfördes. Här finns illustrationer för att kunna 

stärka den diskussion som sedan görs angående de olika programmen som 

har använts. De olika programvaror som valdes ut var Microsoft Visio, 

Trampolin 2000, SmartDraw och Gliffy. 

 



   
 

   
 

Summary 
Processes are something that exists in every organization, and is a 

cornerstone of every organization to work and be able to operate. 

Everything begins with a customer need and then, the organization must 

consider how should this customer need be met? This is where the process 

is applied because it takes one thing, transforms it through a process and out 

comes an output that should lead to the customer need are met. 

 

The purpose of my report is to investigate how easy it is for an un-educated 

user of the programs to use existing mapping programs and how well 

integrated information flow is in mapping programs to see if they are 

sustainable for a complete process-mapping of the business and thus a 

complete optimization. 

 

In order to fulfill the above purpose, I have conducted various interviews, as 

well have I and an employee at Luleå Harbour mapped the processes at the 

Harbour in the various programs in order to achieve the answer to the 

questions I have been working on which is:  

 How easy is it to perform a process mapping in the selected 

programs?  

 How easy could information flows be documented in the process?  

 How clearly documented is the information flow in the process? 

 

In the result the process maps are presented and the problems and thoughts 

on how these were conducted. Here are illustrations in order to enhance the 

discussion that then are made regarding the various programs that have 

been used. The different programs selected is Microsoft Visio, trampoline 

2000, SmartDraw, and Gliffy.  



   
 

   
 

Förord 
Denna rapport är ett avslut utav mina studier på programmet 

Informationslogistik 180hp och syftar till att avhandla ett för mig 

personligen intressant fenomen som jag tror kan komma att utvecklas 

markant i utvecklingen, kanske rentav genom denna rapport. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till mitt fallföretag Luleå Hamn som med öppna 

armar tagit emot mig in i deras verksamhet och ett tack till ledningsgruppen 

som gjorde detta arbete möjligt för mig samt ett speciellt tack till Roger 

Danell och Märta Ringbjer som varit en stöttepelare genom mitt arbete. 

 

Jag vill även rikta ett tack till Jo Skåmedal som fungerat som min 

handledare genom detta arbete, Hanna Danielsson som kommit med 

värdefullt input samt Ulla-Margarethe som har bistått mig stort genom att 

hitta relevanta teorier till mitt arbete. 
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1  Introduktion  

Detta kapitel är inledningen till själva arbetet och visar även syftet samt 

frågeställning som rapporten ska uppfylla och svara på. De avgränsningar 

som gjorts nämns även här samt den målgrupp rapporten riktar sig emot. 

1.1 Inledning/bakgrund 

Processer är något som finns i varje organisation och är en grundpelare för att 

organisationen ska fungera och kunna drivas. Allting börjar med ett 

kundbehov och då måste organisationen fundera över, hur ska detta 

kundbehov kunna bli uppfyllt? Det är här som processerna kommer in genom 

att en process startar med en vara, omvandlar denna genom en process och ut 

kommer en förädlad vara vilket ska leda till att kundens behov blir uppfyllt. 

 

I dagens samhälle finns en ökad konkurrens genom den globala marknaden, 

utvecklade tjänster, produkter och personalomsättning vilket leder till att 

organisationerna måste tänka till och anpassa sig till de förändringar som sker 

i omvärlden samtidigt som man måste leta efter nya möjligheter (Ljungberg 

& Larsson, 2001). Genom att gå igenom sina processer och utveckla dessa 

kan organisationer anpassa sig till de förändringar som sker i omvärdlen 

samtidigt som nya möjligheter kan upptäckas. Grunden till allt detta ligger i 

processmodelleringen, för att kunna utveckla något måste du veta hur det 

fungerar. 

 

I processmodellering idag används tre olika processer som är 

huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser men ofta saknar dessa 

delar en viktig bit i organisationen som oftast fungerar men ingen vet hur. 

Detta är informationsflödet som sker i och runt processen och även i 

organisationen (Gerhard, 2005).  

 

Likaså är information en viktig källa för ett företags utveckling och det 

handskas och handlas med mer information idag och det spenderas mycket 

tid på att hitta rätt kvalitet på information så att den blir användbar. Genom 

att förstå informationsflödet som finns i organisationen kan organisationen 

utvecklas ännu mer och vara mer lättanpasslig till omvärldens förändringar 

samtidigt som organisationen kan effektiviseras ytterligare när informationen 

är lättillgänglig och konkret för användande. Hur enkelt är det då för en 

organisation att idag kartlägga sina processer samt att identifiera sitt 

informationsflöde i befintliga programvaror för att kunna optimera hela sin 

organisation i jakten på utveckling? Det är just det denna rapport syftar 

undersöka. 

 

Detta är ett aktuellt ämne då det rör sig om processer vilket är en av 

grundpelarna i organisationer som ständigt behöver utvecklas och anpassas 
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till omvärldens förändringar. I och med ett allt större informationsflöde i 

dagens organisationer behövs även dessa optimeras, förändras och utvecklas 

för att klara av den belastning som finns vilket enbart kan göras om det är 

klart hur processerna ser ut. 
 

1.2 Tidigare forskning 

Ett examensarbete handlar om ”hur utvecklar och säkerställer ett företag 

informationsöverföringen mellan sina verksamhetsprocesser, för att på bästa 

sätt tillgodose kundens behov? (Karlsson, B et al, 2006). I sin rapport 

identifierar de processerna och tar sedan fram riskfaktorer, kvalitetsarbete 

och processarbete för att se vilka åtgärder som kan genomföras för att kunna 

se, åtgärda och förebygga de problem som kan uppstå vid 

informationsöverföringen mellan processerna. 

 

Ett annat examensarbete som gjorts ser till sjukvården och hur de ska 

utveckla process-modelleringen hos avdelningen för hjärtflimmer. De gör 

detta genom att basera sina modelleringar genom boken 

Organisationsmetaforer. De ska undersöka om de genom boken 

Organisationsmetaforer kan göra modelleringar som beskriver och förmedlar 

nya synsätt och därigenom kunna utveckla en teknik för att modellering av 

processer inom vården (Fruberg, C & Jonsson, M. 2010) 

 

Svensson-Levén & Ericsson (2011) gjorde sitt arbete angående hur 

informationsflödet ser ut inom PEAB och de kom fram till att mycket 

information stannar på lokal nivå då användarna väjer att sprida 

informationen i muntlig form och inte genom de olika stödprogram som 

PEAB innehar i organisationen och de diskuterar huruvida detta 

informationsflöde som just nu florerar i organisationen skulle kunna spridas 

ytterligare. 

 

Lahdo (2007) gjorde sin undersökning på ett tillverkningsföretag där syftet 

med detta var att processkartlägga deras verksamhet och sedan jobba utifrån 

processkartan med processförbättring. 

 

Gill (2011) gjorde sin undersökning på ett företag som har outsourcat en del 

av sin verksamhet och hon väljer ”att undersöka ett företags tre olika typer av 

legoprocesser och informationsförsörjning, samt att ge förbättringsförslag till 

ett mer effektivt sätt att lösa legoprocessen på än vad som görs i dagsläget”. 

Hon gör en processmodellering och får in ett visst informationsflöde 

modelleringen tillsammans med det fysiska flödet för att kunna hitta 

förbättringsmöjligheter. 
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Det sista examensarbetet som jag har kollat på avhandlar hur 

Försäkringskassan skulle kunna sortera och arkivera information för att 

kunna ge möjlighet att skapa återsökbarhet. I sin rapport framkommer det att 

de ska skapa rutiner och öka dokumentationen som görs för att 

informationsflödet ska kunna förenklas och därigenom ska denna 

återsökbarhet uppkomma samtidigt som det går ska gå åt mindre tid för att 

leta efter information (Hammerin & Hedman, 2010) 

 

Genom dessa tidigare examensarbeten som jag har läst så har jag upptäckt att 

det område jag valt är aktuellt att forska i då ingen tidigare har forskat kring 

just hur man kartlägger både det fysiska flödet och informationsflödet och om 

det ens är möjligt att göra detta i dagens programvaror. 

1.3 Problemformulering 

Eftersom att processhantering idag är en viktig process inom organisationer 

så måste detta ses över och effektiviseras för att hänga med i den konstanta 

utveckling som sker. Då måste det vara lätt för en organisation att utan vana 

kunna kartlägga sina processer för att få en förståelse över vad som kan 

förändras. Om man då integrerar informationsflödet och hanteringen av 

information kan onödiga och tidskrävande steg i processen undvikas samt att 

organisationen får en förståelse för hur allting fungerar i den egna 

verksamheten. Finns denna grundliga förståelse för allt som händer i 

verksamheten, hur allt flyter och hur allt fungerar samt vad som krävs för att 

allt ska flyta och fungera så kan man börja med en optimering utav 

verksamheten. Genom att ha kunskap om de produktflöden och 

informationsflöden som sker inom processen kan optimeringen göras så 

utförligt som möjligt. 

 

I de rapporter jag har tittat på så har det diskuterats om informationsflöden 

och även processmodelleringar men jag känner att ingen har gått in och 

undersökt hur simpla de är för en organisation att använda samt hur enkelt det 

är att få ett informationsflöde integrerat i de kartlagda processerna och det är 

det hålet min rapport ska fylla ut.  

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med min rapport är att undersöka hur enkelt det är för outbildade 

användare att använda befintliga modelleringsprogram samt undersöka hur 

väl integrerat informationsflödet är i modelleringsprogrammen för att se om 

de är hållbara för en genomgående processmodellering utav verksamheten 

och därigenom en komplett optimering. 
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Den frågeställning jag kommer vilja besvara är: 

 Hur enkelt genomförs en modellering i valda programvaror? 

 Hur enkelt kunde informationsflödet dokumenteras i processen? 

 Hur tydligt dokumenteras informationsflödet i processen? 

 

1.5  Avgränsning/Begränsning 

Detta examensarbetes avgränsning är att det kommer hålla sig till att beskriva 

hur enkelt de processmodelleringsprogram som valts är att använda samt se 

över om en ovan användare kan använda dem samt påvisa informationsflödet 

i processerna.. 

 

En annan avgränsning som görs är att jag kommer undersöka fyra stycken 

olika system som kan användas för att kartlägga processer och detta på grund 

utav att det inte finns tillräckligt med tid till att undersöka fler. 

 

Jag kommer att välja ut en av de processer som jag har kartlagt hos mitt 

fallföretag och sedan kartlägga dessa i olika programvaror. Detta görs för att 

samma information ska framkomma oberoende vilken utav processerna jag 

väljer. Sedan kommer fallföretaget ge sin syn på hur enkelt det är att använda 

modelleringsprogrammen. 
 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen med min rapport är personer som vill se organisationen som en 

helhet och förstå hur organisationen arbetar med sina processer för att 

därigenom på ett så enkelt sätt som möjligt kunna optimera verksamheten i 

både det fysiska- och informations-flödet. Likaså företag som arbetar med 

processmodelleringar internt i den egna organisationen eller arbetar med 

processmodellering utav andra organisationer, exempelvis certifieringsbolag 

för ISO 9001 då rapporten visar utförande utav processmodelleringar. En 

annan målgrupp är även de som utvecklar processmodelleringsverktyg för att 

de ska kunna tänka på användandet utav programmet samt att det ska vara 

enkelt att integrera informationsflödet i processer och därigenom utveckla 

framtida system med detta i åtanke.  

 

1.7 Disposition  

1 – Kapitel 1 är en inledning till arbetet och det som rapporten syftar att 

undersöka. Syfte och frågeställningar tas upp samt avgränsning och målgrupp 

och lägger grunden till hela rapporten och varför denna rapport genomförs. 
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2 – I kapitel 2 tas relevanta och nödvändiga teorier upp, som ska gå till stöd 

för att förstå vad processer är och vad som måste göras innan en komplett 

modellering kan genomföras. Användbarheten måste tas upp och hittas 

teorier till för att kunna påvisa att programmen var enkla att använda. 

Information  måste med gås igenom då detta krävs för att förstå vad man har 

att arbeta med. Sedan måste teori tas upp om programmen för att förklara vad 

det är för typ utav programvara.  

 

3 – Kapitel 3 beskrives den metod som har arbetats utefter, vilka val som 

gjorts samt motivering för dessa, vad för typ av rapport som valts och andra 

val som gjorts inom arbetet mot rapporten.  

 

4 – I kapitel 4 presenteras det resultat som jag kommit fram till, alltså hur 

processmodelleringarna har genomförts och hur väl det gick att integrera 

informationsflödet i programmen från den valda processen samt presenteras 

hur enkelt det var att genomföra modelleringarna i de valda programmen. 

 

5 – I kapitel 5 diskuteras det resultatet som jag kom fram till i åtanke med hur 

enkelt det var att genomföra modelleringarna i programmen samt hur det gick 

att integrera ett informationsflöde i processen och hur väl det gick att 

genomföra denna informationsflödes-integration. 

 

6 – I kapitel 6 framkommer slutsats som besvarar min frågeställning som jag 

arbetat utefter samt förslag på vidare forskning inom området. 
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2 Metod 

I metoden redovisar jag det sätt jag har arbetat utifrån samt motiverar de 

valen jag har gjort. 

2.1  Vetenskaplig ansats 

För min rapport valde jag att arbeta utefter en induktiv ansats. En induktiv 

ansats är att forskaren går från insamlad information och hämtar utifrån detta 

de teorier som behövs för att analysera informationen. Genom detta 

undersöker forskaren fallet med minimala förväntningar där relevant 

information samlas in genom vald insamlingsmetod och till slut 

systemetiseras denna information. Målet med en induktiv ansats är att den 

information som samlas in inte ska vara begränsad utav någonting (Jacobsen, 

2002). Jag valde denna metod därför att jag känner att det är bäst att samla in 

information med ett öppet sinne och sedan analysera detta då jag inte vet 

vilket utfallet blir utav den insamlade informationen och då kan jag bli 

begränsad av att arbeta deduktivt. Ett problem med den induktiva ansatsen är 

att ingen forskare kan vara helt öppen och därför kommer det ske en 

undermedveten avgränsning utav forskaren då vi är byggda på detta sätt men 

jag ser inte detta som något problem för min rapport då jag kommer att arbeta 

med processägare som arbetar nära sina processer och dessa kommer att 

hjälpa mig inbringa den information som krävs. 

 

Rapporten utgick från en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning 

syftar till att beskriva med ord istället för den kvantitativa undersökningen 

som beskriver med siffror. Jag valde att utgå från den kvalitativa 

undersökningen då jag syftar till att undersöka ett fenomen som inte skall 

mäta någonting utan för att förklara det. En kvalitativ undersökning är 

dessutom mer öppen för ny information och är ofta kombinerad med en 

induktiv ansats (Jacobsen, 2002). 

 

Rapporten kommer att vara deskriptiv då den syftar till att beskriva hur ett 

fenomen föreliggar i dag. Jag kommer att arbeta med en individualistisk 

ansats då jag anser att det är genom de enskilda processägarna jag kan få 

fram rätt information om hur just deras processer föreligger (Jacobsen, 2002). 

2.2    Datainsamling  

Den datainsamling jag gjorde kommer från primärkällor gällande hur 

processerna ser ut inom Luleå Hamn där informationen extraherats genom 

flertalet intervjuer. Jag genomförde öppna intervjuer med processägare på 

mitt fallföretag Luleå Hamn där jag från början samlade in information om 
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deras processer i en stor grupp. Enligt Jacobsen (2002 är en gruppintervju 

lämplig när det är ny kunskap som vill frambringas och att dessa fungerar bra 

när ett avgränsat tema skall diskuteras. En öppen intervju bör användas när 

det är få enheter som undersöks vilket det är då det gäller de processer som 

finns på fallföretaget. Jag fungerade som en debattledare vid dessa möten och 

lät då processägare tillsammans med hamnchef gemensamt komma fram till 

hur de processer som finns i verksamheten där jag dokumenterade det 

framkomna resultatet. Jag valde att hålla det som en öppen gruppintervju då 

jag kände att vid processer måste det diskuteras fram hur dessa fungerar då 

det är många personer som involveras i processer och en person kan inte ha 

koll på hela händelseförloppet i en process utan informationen om processen 

måste samlas in från flera primärkällor. Genom att intervjun var öppen kunde 

jag ställa frågor där svar behövdes samtidigt som jag kunde få gruppen att 

diskutera över de problem som behövde lösas. 

 

Även individuella intervjuer genomfördes då det vid en gruppintervju kan 

finnas vissa personer som hålls tillbaka av att det är i en grupp. Dessa 

individuella intervjuer kommer ske öppet för att kunna ställa följdfrågor och 

för att låta intervjuobjekten kunna prata fritt om sin process. Öppna intervjuer 

ska användas när undersökaren vill veta vad den enskilde individen anser 

samt hur tolkar och uppfattar fenomenet.  

 

Efter individuella intervjuer genomfördes en gruppintervju för att fungera 

som en sista avstämning för att processerna är rätt och garantera den 

undersökta processens validitet. 

 

Datainsamlingen om de olika programvarorna som skulle användas gjordes 

genom efterforskning på internet där dessa sedan jämfördes mot varandra för 

att kunna hitta de mest lämpade och de som skiljde sig mest från varandra för 

att kunna få ett så spritt resultat som möjligt när modelleringen var 

genomförd. Modelleringen berörde mig och en anställd på Luleå Hamn för 

att kunna validera att resultatet inte uppkommit utifrån en ensam människas 

tycke. 

2.3 Fallföretaget 

Jag har använt mig utav fallföretaget Luleå Hamn för att kunna plocka fram 

processer som jag kan använda mig vid min modellering för att kunna arbeta 

med riktiga processer och inte hitta på egna vilket ger en större trovärdighet 

för det faktiska resultatet. I min rapport kommer jag att prata om flera 

processer och inte en enskild process då jag hjälpte fallföretaget med att 

processkartlägga hela verksamheten för att generera ett mervärde för 

fallföretaget. 
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Jag valde att arbeta med ett fallföretag då det ger mig en inblick i  hur en 

normalt datavan användare kan använda processmodellering och då även 

integrera informationsflödet i dessa vilket ger rapporten en större trovärdighet 

då det inte bara är mina egna erfarenheter som diskuteras utan en faktisk 

organisation som har användning för och ämnar använda 

processmodelleringen. Då det även inte är enbart mina egna erfarenheter dom 

diskuteras ger detta ett större stöd för förståelsen utav programmen som 

används i denna rapport och hur de kan användas utav användare som inte är 

utbildade i respektive programvara. 

 

Fallföretaget valdes ut genom att de arbetar mot en ISO 9001 certifiering och 

därigenom är en processmodellering nödvändig för organisationen vilket 

genererade en win-win situation för både mig och fallföretaget då jag fick ett 

trovärdigare stöd i min rapport samt att de fick hjälp med att kartlägga 

processerna i den egna organisationen. Genom att den anställde är medveten 

om arbetet mot ISO 9001 motiveras denne till att modellera på ett så exakt 

sätt som går att göra vilket säkerställer att modelleringen blir korrekt utförd. 
 

2.4 Urval 

När valet utav de olika programvarorna skulle genomföras så gjorde jag 

efterforskningar på internet. Under dessa efterforskningar så läste jag mig in 

på olika programvaror där fyra olika programvaror valdes ut. Jag kollade på 

sju olika programvaror där flera liknade varandra och jag fann att Microsoft 

Visio, Trampolin 2000, SmartDraw och Gliffy var de som skiljde varandra 

sig mest från varandra och kunde vara mest lämpade utifrån ett 

modelleringsperspektiv. De program som inte valdes ut var bland annat 

Graham Process mapping vilket var ett program jag försökte använda i början 

med det var ett alldeles för komplicerat program att kunna använda utan en 

utbildning i programmet. Andra program som jag undersökte var VisAlfa och 

AutoFlowChart. Samtliga programvaror jag valde ut var specificerade till PC 

då det var den möjligheten som fanns att arbeta utefter. Gliffy är dock 

plattformsoberoende vilket möjliggör användande av andra operativsystem än 

Windows för att se över hur modelleringsprogrammen fungerar till andra 

operativsystem. 
 

2.5 Genomförande 

För att genomföra mitt arbete började jag med att hålla intervjuer i grupp där 

de närvarande fick diskutera fram hur processerna såg ut och jag fungerade 

som gruppledare. Efter att denna gruppintervju var genomförd så genomförde 

jag individuella intervjuer med respektive processledare för att kunna fylla i 

eventuella missar i processerna eller saker som har missats. Efter att detta var 
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genomfört så hölls även ännu en gruppintervju för att säkerställa processernas 

utformning. 

Vid gruppintervjuerna var det ett bortfall utav vissa processägare men genom 

att det hölls två gruppintervjuer så bidrog detta till att alla processägare kunde 

medverka på minst en utav tillfällena.  

 

Efter alla intervjuer var genomförda och kartläggningen var samstämmigt 

godkänd utav ledningen så började jag med att modellera processen i 

Microsoft Visio, Trampolin 2000, SmartDraw och Gliffy och sedan lät jag en 

anställd på Luleå Hamn använda modelleringsprogrammen. När detta var 

gjort så jämförde jag det jag ansåg om programmen tillsammans med det som 

den anställde på Luleå Hamn ansåg om programmen för att se om det fanns 

några likheter och skillnader i uppfattningen om modelleringen. 

Modelleringen genomfördes på en PC med kartläggningen framför sig i 

ordningen Microsoft Word, Trampolin 2000, SmartDraw och Gliffy. 
 

2.6  Analys 

I min diskussion har jag jämfört mitt resultat med de olika teorier som finns 

för att kunna styrka ifall programvarorna är enkla för användare att använda 

och ifall det går att göra en grundlig modellering utav processen. Enkelheten 

mäts genom hur användbart programvarorna är för en outbildad användare. 

Analysen jämför även programvarorna med varandra för att identifiera 

styrkor, svagheter, likheter och skillnader. 
 

2.7 Tillförlitlighet 

Genom att den modellering som genomförts utav både mig och anställd på 

Luleå Hamn har generat i samma svar så kan den genomförda modelleringen 

anses tillförlitlig i detta fallet. Då fallföretaget arbetar mot en ISO 9001 

certifiering ökar kraven på att modelleringen skall ske så utförligt som 

möjligt.  

 

Genom att både jag och anställde på fallföretaget kom fram till samma åsikter 

angående modelleringen så kan modelleringen ses tillförlitlig då vi båda var 

outbildade användare i programmen. Den analys som görs på 

programvarorna kan även därför ses som tillförlitlig i avseende på 

användbarheten. 

 

Det som brister i rapporten är att på grund av att den valda processen som 

undersöks inte har något brett informationsflöde integrerat i sig vilket leder 

till att de slutsatser som ges inte har stöd fullt ut. Då informationsflödet inte 
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går att undersöka till den breda graden så blir validiteten inte lika stark som 

den skulle blivit vid ett djupare och bredare informationsflöde. 
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3  Teori 

De teorier som jag har valt handlar om processer, om hur en modellering 

genomförs och de grunder som berörs före en modellering genomförs. Vidare 

kommer teorier angående användande för att kunna påvisa hur enkelt en 

programvara är att använda och information för att kunna hitta stöd för 

informationsflödet. Sist kommer teori angående programmen vilket 

programmens funktion. Teorier angående processer och information skall ge 

en förståelse för hur en process fungerar så att modelleringen utförs på rätt 

sätt med rätt komponenter. Teorier som berör information skall ge en 

förståelse för vad som kännetecknar information så att rätt komponenter inom 

informationsflödet dokumenteras. 

 

3.1   Processer 

En process är enligt Persson (2005) något som går efter ett mönster. Ordet 

process härstammar från latin och betyder i sin tur framåtskridande och en 

process sker dynamiskt. En process börjar alltid med något som ska förändras 

eller förädlas för att öka i värde för en organisation eller individ och kan 

enklast beskrivas genom att man börjar med ett input som förädlas och ut 

kommer ett output. 

 

En process kan bestå utifrån en eller flera olika aktiviteter som sker för att 

uppnå det output som eftertraktas, allting beroende på vad det är processen 

ska uppnå. Flera processer kan även ligga efter varandra då även viss output 

kan komma att bli specialiserad (Persson, 2005). 

 

Ett företag har oftast inte bara en process utan det är ofta flera stycken 

processer. Dessa processer behöver styrning för att kunna fungera så 

operationellt som möjligt och för att kunna garantera att man får det begärda 

output man vill ha (Persson, 2005). 

 

För att kunna beskriva en process korrekt krävs att man beskriver samtliga 

aspekter i sin processmodellering och Persson (2005) delar in dessa i 

huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser. 

 

En huvudprocess är svår att förklara men några definitioner som finns är att 

en huvudprocess är en process som förädlar ett input och gör något till ett 

output, en process som ser till att affärsidén uppfylls, de processer som bär 

upp organisationen eller processer som innehar en specifik betydelse för 

verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2001). 
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Ledningsprocesser är till för att kunna styra och leda både huvudprocesser 

och stödprocesser. Genom denna styrning och ledning så säkerställs vilken 

väg organisationen ska gå, hur den ska utvecklas genom processerna, rätt 

förutsättningar skapas för att processerna ska fungera så funktionellt som 

möjligt samt att processerna följs upp så att resultatet säkerställs (Ljungberg 

& Larsson, 2001). 

 

Stödprocesser syftar till att få en huvudprocess och fungera på ett önskat sätt. 

Då stödprocessen fungerar som ett stöd så genererar detta ett indirekt värde 

för kunden då stödprocesserna möjliggör huvudprocessernas funktion och är 

även därför direkt avgörande för huvudprocessernas funktionalitet (Persson, 

2005). 

 

För att kunna styra och säkerställa processer så måste man först förstå och 

identifiera samtliga processer i ett företag för att få ut hela bilden och arbeta 

utifrån denna. Beroende på vad för typ av organisation som ska identifiera 

sina processer så ser processmodelleringen olika ut. Därför måste en hel 

identifiering göras utav alla processer innan man kan gå in och beskriva 

processerna i detalj. (Persson, 2005) 

 

Enligt Persson (2005) och Ljungberg & Larsson (2001) så består alltså en 

processidentifiering utav de tre ovan nämnda delar, huvudprocess, 

ledningsprocess och stödprocess och de brukar klassiskt ställas upp enligt 

följande figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1: Processidentifiering,  Persson, 2005 och Ljungberg & Larsson, 2001. 
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3.2 Användbarhet 

Enligt Nielsen (2003) så består användbarhet utav hur lätt det är att använda 

det gränssnitt som finns och för att mäta detta så finns det fem olika delar 

som skall uppfyllas. Dessa delar är: 

 Learnability – Kan en användare på ett enkelt sätt utföra den tilldelade 

uppgiften vid ett första användande? 

 Efficiency – Kan en användare på ett effektivt sätt utföra den tilldelade 

uppgiften då användaren lärt sig funktionen? 

 Memorability – Kan en användare på ett enkelt sätt använda systemet 

efter en viss tids uppehåll? 

 Errors – Kan en användare rätta till de felen denne gör på ett enkelt sätt 

och vilken typ av fel är det användaren gör? 

 Satisfaction – Hur tillmötesgående är designen för användaren. 

 

Förutom dessa fem krav använder Nielsen (2003) sig även utav usability och 

utility då det är viktigt att användarnyttan uppfylls för om ett program inte 

gör det användaren vill är det inte ett användbart system. 

 

Även Sharp et al. (2007) menar att de ovanstående kategorierna är viktiga för 

användbarheten men de har valt att lägga till ytterligare en kategori: 

 Safety – Användarens uppgifter ska vara skyddade från skada samt 

radering. 

3.3  Information 

Enligt Segerstad (2002) är information någonting som delas och det kan vara 

allt från erfarenheter till tankar. Information kan delas muntligt, skriftligt 

eller med tecken och symboler. 

 

För att kunna ta korrekta beslut som dessutom är faktabaserade så är 

informationen en stor vikt och del i en organisation. Ifall beslut baseras ut 

tomma luften utan att något ligger bakom kan detta få förödande 

konsekvenser för ett företag vilket bevisar att information är något viktigt 

inom företaget som måste vara känt (Turban et al. 2011) 

 

De olika kommunikationskanaler som kan väljas är skriftliga, muntliga och 

elektroniska kanaler där alla har sina egna för och nackdelar vilket gör dessa 

lämpliga vid olika tillfällen (Eriksson, 2007). 

 

Skriftliga kanaler är information som har tryckts på papper eller andra 

material. Fördelen med de skriftliga kanalerna är att informationen finns 

tillgänglig flera gången då man kan läsa informationen om och om igen. Är 

informationen rätt skriven så är risken för feltolkningar minimerad och 

genom en skriftlig kanal så kan informationen tas i bruk när mottagaren själv 
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känner att det är lägligt för detta. Det som är positivt med en att förmedla 

information genom en skriftlig kanal är att de gör det enkelt att förmedla 

fakta som behöver vara dokumenterad. Det som är negativt med en skriftlig 

kanal är att den enbart möjliggör envägskommunikation samt att 

informationen måste skickas (Eriksson, 2007). 

 

Information i företag är till för att kunna koordineras, mätas och användas för 

att lösa problem. När modelleringar sker idag så ser man dessa som en linjär 

utveckling där det ibland kan bildas alternativa vägar som mynnar ut i två 

alternativ där arbetet sedan fortsätter efter en av dessa. Härigenom ser man att 

flera utav iterationerna som sker genomförs oplanerat och den information 

som framkommer här kan inte hanteras. Om modellering görs korrekt kan 

denna information snappas upp vid iterationer (Gonzalez-Rivas & Larsson, 

2011). 

 

3.4  Programvaror för modellering 

Nedan följer beskrivningar utav de olika programvaror jag har använt för min 

modellering i ordningen Microsoft Visio, Trampolin 2000, SmartDraw och 

Gliffy. 

3.4.1 Microsoft Visio 

Microsoft Visio är en programvara som är skapat utav Microsoft och syftar 

till att möjliggöra modelleringar utav olika slag. I programmet kan du välja 

flera olika grundstrukturer som programmet ska utgå ifrån och därigenom 

uppkommer även de olika figurer som ska finnas tillgängliga i modelleringen. 

Programmet är enkelt att navigera sig i och kan enkelt göra komplexa 

diagram simpla att förstå. Genom den förvalda layout och symboler som 

finns i programmet kan man göra sin karta personlig och enkel att titta på 

med de färdiga designer som finns på symbolerna där exempelvis en skrivare 

kan klistras in som en skrivare i processen. Genom att koppla kartan till en 

SQL server eller Excel dokument så kan real-time data visas i programmet. I 

Microsoft Visio är det inte bara möjligt att kartlägga processer utan även 

processflöden, organisationsschema med mera. Olika kategorier som går att 

välja beroende på vad det är som utförs kan vara dokument, en databas och 

fler symboler. Går att spara i flera olika format såsom exempelvis jpeg och 

PDF (Microsoft, 2012).  

 

3.4.2 Trampolin 2000 

Trampolin 2000 är en programvara som skapats på Linköpings universitet 

och används för modellering och även styrker, mål och problemgrafer. I 
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modelleringen så går modelleringen lodrätt där det bara finns en 

grundstruktur att följa. I programmet finns det olika kategorier som går att 

välja beroende på vad det är som utförs. Det går även att lägga till personer 

och plats på de olika kategorierna samt lägga till text för att specificera mer 

vad det är som händer. Går att spara som en Trampolin 2000-fil eller kopiera 

och klistra in i dokument (Trampolin, 2012). 

 

3.4.3  SmartDraw 

SmartDraw är en programvara med många olika möjligheter att göra sin 

modellering igenom och den har dessutom förtryckta processer som går att 

modifiera. Det går att göra både horisontella och vertikala modelleringar med 

flera olika symboler som går att använda för att göra sin modellering så 

noggrann som möjligt. Det går att exportera från SmartDraw till exempelvis 

Sharepoint och även andra programvaror. Det går att skriva in vilken person 

eller vilken avdelning som processen eller aktiviteten utförs på samt att man 

kan välja om det är ett dokument, en databas, data med mera som används. 

Går att spara i flera olika dokument som exempelvis PDF (SmartDraw1, 

2012. SmartDraw2, 2012). 

 

3.4.4  Gliffy 

Gliffy är en programvara som är nätbaserat och enkelt att använda. Eftersom 

den är nätbaserad sparas även modelleringarna på interna servrar för 

tillgänglighet genom inloggning. Det går att välja ut symboler som 

användaren klickar på och sedan drar ut i matrisen på vald position där det 

finns flertalet symboler att välja på. Det går att spara modelleringen i flera 

olika format såsom JPG med flera. Detta nätbaserade verktyg går även att 

mejla vidare till kollegor och andra intressenter så att dessa kan kollaborera 

angående modelleringen samt att det går att spåra de förändringar som görs. 

Då Gliffy går genom en webbläsare så är inte systemet knutet till något 

operativsystem vilket gör att alla kan komma åt programmet. Pilarna mellan 

de olika processerna dras genom utsatta punkter på varje symbol (Gliffy, 

2012). 
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4  Resultat 

Då man för att kunna genomföra en korrekt processmodellering måste ha 

förståelse för huvudprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser 

interagerar med varandra, fortlöper och behöver varandra, detta 

huvudprocesschema ses i bilaga 1. Den information som fanns i den process 

jag valde var de dokument i form av kalkyler och offerter som flödade. 

 

Ser man på de olika modelleringar som gjorts så använder de sig utav 

liknande symboler samt att symbolerna betyder samma sak vilket ger en 

standardiserad förståelse för processmodellering oavsett vilken programvara 

det är som används bortsätt från programmet Trampolin 2000. 

 

Programvarorna gås igenom i ordningen Microsoft Visio, Trampolin 2000, 

SmartDraw och Gliffy och programvarorna gås igenom först följt av 

användandet och informationsflödet där både mina erfarenheter samt den 

anställde på Luleå Hamn som genomfört samma modellering visas. Det som 

står här under kännetecknar bådas erfarenheter då programvarorna upplevdes 

på samma sätt. 

 

 

4.1 Microsoft Visio 

 

 

Figur 4.1: Modellering Microsoft Visio utan informationsflöde 

 

Detta blev då resultatet utav modelleringen som genomfördes i programmet 

Microsoft Visio. Som visas sker modelleringen horisontellt där det enkelt går 

att dela in alla processer och delar i avdelningar angående vem som utför vad 
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men det går även att genomföra vertikalt. Programmet  var mycket enkelt att 

använda och symboler såsom dokument och databas går att lägga till i 

modelleringen. Visio har förvalda symboler som så ses på modelleringen och 

pilar går enligt det flöde man vill samt som det syns går det att skriva på 

pilarna olika betydelser.  

 

 

Programmet kunde kartlägga processen så som den utförs på Luleå Hamn då 

det fanns symboler som var förstådda och beskrev flödet i processen samt att 

flödespilarna påvisade olika alternativ samt hur processen gick till väga 

Figur 4.2: Modellering Microsoft Visio med informationsflöde  
 

I modelleringen här ovan har jag använt mig utav symbolen dokument i 

processen för att specificera vad det är som det arbetats utefter och påvisa det 

informationsflöde som går att arbeta utifrån i denna process i Visio. 

 

4.1.1 Användande 

Programmet Microsoft Visio var en enkel programvara att arbeta i. Det var 

tydliga strukturer som gick att använda och det färdiga resultatet var enkelt 

att förstå även för den dataovane. Processmodelleringen var enkel att 

genomföra då det fanns förklaringar för vad symbolerna betydde. Genom att 

det fanns symboler för dokument, databas med mera kunde en viss 

informationsintegrering ges genom dokumentsymbolen. 

 

Ser man till de punkter som krävs för att kunna klassa programmet som 

användbart så ser man att det var enkelt för användaren att utföra den 

tilldelade uppgiften då det var tydligt i programmet de olika alternativ som 

kunde väljas angående upplägg av modelleringen. När det gällde att välja 

figurer till det som skedde i processen med olika beslut och aktiviteter och 

dylikt så fanns det klara förklaringar på respektive symbol som användes och 

vad den stod för. Det är även enkelt att strukturera modelleringen utifrån vem 

som utför vad. 
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Det var enkelt att utföra modelleringen i programmet då man kunde dra de 

symboler som skulle användas till utsatt plats och släppa dessa där. Efter 

detta var gjort så kunde man även döpa de olika symbolerna eller skriva vad 

dessa gör samt dra flödespilar från bestämda punkter på de olika symbolerna 

och efterjustera dessa.  

 

Programmet som inte var svårt att använda från början var enkelt att komma 

ihåg hur man genomförde de olika stegen tack vare de förklaringar som fanns 

i programmet angående symboler. Genom att programmet hade dessa 

förklaringar så var det enkelt att åtaranvända programmet efter en viss tids 

uppehåll. 

 

Att hitta diverse fel som man gjorde i programmet vid vanligt användande 

samt att rätta till dessa sköttes utav programmet. Var det fel som uppkommit i 

stavningen så fanns det ett inbyggt stavningsprogram för att anmärka på 

detta. Några andra stora fel uppkom ej under användandet utav programmet. 

Designen på programmet och på symbolerna är tillfredsställande. Det är ett 

fint gränssnitt på programmet rakt igenom med symboler med 

förtjockningseffekter samtidigt som programmet tillhandahåller en enkel och 

förstålig struktur. 

 

Den säkerhet som behövs i denna programvara är att möjligheten att spara 

ska finnas och det går att spara i flera olika filformat vilket gör att du inte 

behöver Microsoft Visio för att kunna öppna filen ifall du sparat i exempelvis 

PDF-format, dock behövs Microsoft Visio ifall användaren vill redigera 

modelleringen. Det går att lägga in skydd i dokumentet för att skydda 

redigering från utomstående samt att lägga till ett lösenord för att kunna 

öppna dokumentet.  

 

4.1.2 Informationsflöde 

I Microsoft Visio fanns det en symbol kallad dokument som gick att använda 

för att beskriva informationsflödet i denna process då det var ett dokument 

som förflyttades. De olika symboler som finns i programmet skulle gå att 

använda om det varit information som hämtats från en databas eller liknande 

men så var inte fallet i denna process. Programmet klarade av att beskriva 

informationsflödet i den valda processen. 
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4.2 Trampolin 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 4.3: Modellering Trampolin 2000 
 

Detta är modelleringen gjordes i programmet Trampolin 2000. Modelleringen 

går i lodrätt läge och är väldigt enkelt genomförd där de symboler som mest 

används är information samt aktivitet och flytet i modelleringen går från 

toppen till botten. I respektive del står vilken person/avdelning som har utfört 

aktiviteten. 
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4.2.1 Användande 

Trampolin var en svårare programvara att arbeta i än de andra programmen 

och detta då det inte var så detaljerat som man skulle önska eftersom det var 

svårt att justera utsatta aktiviteter samt kunna dra linjer mellan aktiviteterna. 

Det var två olika kategorier som användes i modelleringen vilket gjorde det 

enkelt i denna process att kartlägga processen. 

 

Ser man till de punkter som skall uppfyllas för ett användbart system så är 

programmet svårare än de andra att använda då det är generella kategorier att 

arbeta med. Det är vissa problem vid ett första bemötande att förstå hur 

användaren ska arbeta med programmet. Vid varje symbol så kan användaren 

lägga till en text om vem som utför det symbolen symboliserar samt vart 

aktiviteten utförs. 

 

Det gick att genomföra modelleringen i lodrät riktning med kategorierna. Det 

som försvårade arbetet var problemet när linjerna mellan symbolerna skulle 

dras då det var svårt att få det att se ut på ett bra sätt och de ibland kunde 

korsa varandra samt att det var svårt att se vilket håll de gick åt då det inte 

fanns några pilar på de linjer som drogs vilket tydligt syns där det kan bli en 

omarbetning utav kalkyl och offert. 

 

I detta programmet var det vissa svårigheter att arbeta utefter en tids uppehåll 

då programmet inte innehar någon tydlig struktur. Det som hjälper är 

förklaringarna som finns över symbolerna. 

 

De fel som kan göras utav användaren är att välja fel symbol vilket enkelt 

kan korrigeras i programmet eller diverse möjliga felstavningar vilket inte 

korrigeras i denna programvara utav ett rättstavningsprogram. De fel som 

uppstår vid användning utav denna programvara måste korrigeras utav 

användaren. 

 

Designen som används i Trampolin 2000 är inte det mest optimala då det är 

stelt designat med ett kantigt gränssnitt som inte är optimalt med den teknik 

som finns idag vilket syns på de resterande programmen som användes. 

Programmet innehar ingen säkerhet i form av skydd för sina användare eller 

processen. Det som går att göra är att spara dokumentet i det format 

Trampolin 2000 använder eller att kopiera dokumentet för att sedan klistra in 

det i vald programvara exempelvis Microsoft Word för att spara i föredraget 

format.  
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4.2.2  Informationsflödet  

I Trampolin 2000 fanns symbolen information att tillgå när det arbetades med 

information i processen. Denna symbol fick användas till alla aktiviteter som 

handlade om information och beslut då de tillgängliga symbolerna i denna 

programvara var aktivitet och information och därigenom blev användandet 

utav den symbolen för generell. Programmet klarade av att beskriva en 

process grundläggande men det går inte göra någon djupare beskrivning utav 

processer i denna programvara. 

 

4.3 SmartDraw 

 
Figur 4.4: Modellering SmartDraw utan informationsflöde 

 

 

Modelleringen med SmartDraw ser ut som ovan där den går horisontellt i sin 

modellering men går även att genomföra vertikalt. I denna figur är det 

aktivitet och beslut som använts för att kartlägga processflödet. Även vilken 

person/avdelning som utför den valda delen i processen står utskrivet i den 

vänstra spalten. När en modellering ska starta så kan användaren välja 

förvalda processer i programmet och sedan modifiera dessa för att underlätta 

arbetet.  
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Figur 4.5: Modellering SmartDraw med informationsflöde  
 

Här är symbolen för dokument med i modelleringen för att få en bild utav 

vilken typ utav information som flödar inom processen. 

 

4.3.1 Användande 

SmartDraw var också en mycket enkel programvara att arbeta i. När man 

startar ett nytt projekt finns det flera redan förgjorda modelleringar som man 

kan välja och använda sig utav för att underlätta arbetet då dessa även går att 

korrigera efter dem har valts. I programmet så var det enkelt att förstå 

konceptet hur man arbetar och programmet påminde väldigt mycket om 

Microsoft Visio. 

 

Sett till användbarheten är programmet lätt att lära även för en oerfaren 

användare. Beskrivningarna angående vilken symbol som finns ger en 

förståelse samtidigt som det finns redan färdiga mallar för processer vilket är 

tidssparande då dessa går att modifiera utefter behov. Att utföra en uppgift i 

denna programvara underlättas även då det är lätt att välja de symboler som 

användaren vill använda och sedan dras de ut och placeras på den platsen 

användaren vill ha dem på. Att dra pilar gjordes enkelt genom förvalda 

positioner på symbolerna då man klickar där den skulle starta och sedan där 

den skulle sluta. Det gick även att specificera och beskriva både pilar och 

symboler vilket underlättar stort i arbetet. 

 

Användaren kan effektivt använda sig utav programmet då det fanns färdiga 

mallar som gick att använda och specificera och ifall dessa inte användes var 

det inte svårt att skapa en egen modellering från början då programmet var 
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enkelt att använda. Det gick effektivt att dra pilar och specificera dessa 

genom att flytta och förlänga efter behov samt att det var enkelt att placera ut 

de symbolerna som behövdes för modelleringen. 

 

Det var enkelt att komma ihåg hur användandet av programmet skedde då det 

var en enkel programvara att använda. Det fanns förklaringar på symbolerna 

som skulle användas och det var enkelt att placera ut dessa och likadant när 

det skulle visas hur flödet fortskred med pilarnas hjälp så var dessa enkla att 

placera ut och modifiera. Genom de färdiga mallar som fanns kunde 

användaren utnyttja systemet på ett effektivare sätt då dessa kunde kräva 

mindre modifikationer och därigenom spara tid för användaren. 

 

Det fel som kan inträffa här är diverse felstavningar som programmet vilket 

programmet automatiskt korrigerar. Användaren skulle även kunna välja fel 

mall vilket enkelt korrigeras genom att börja om processen från början. 

 

Designen på SmartDraw är mycket tillmötesgående för användaren och är 

behaglig att titta på. Symbolerna har utfyllnad vilket gör att designen ser 

bättre ut samt att programmet känns modernt och programmet håller en enkel 

och användarinriktad struktur. 

 

Säkerheten på programmet finns då det enkelt går att spara modelleringarna i 

flera olika format exempelvis PDF. Användarnas uppgifter förekommer inte i 

detta verktyg och därför blir det enbart ett skydd mot öppnandet utav filen 

som användaren själv kontrollerar. 

 

4.3.2 Informationsflödet 

SmartDraw hade så som Microsoft Visio en symbol för dokument som 

användes för att beskriva vilken typ av information som förflyttades i 

processen. Det fanns andra symboler som beskrev andra typer av information 

men som inte gick att tillämpa i detta fall.  

 

Det var enkelt att utföra en modellering i programvaran och det fanns stöd för 

det informationsflödet som fanns i den valda processen. 
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4.4 Gliffy 

 
Figur 4.6: Modellering Gliffy utan informationsflöde 
Detta är modelleringen som gjordes i det web-baserade Gliffy. Här kan 

användaren välja ifall modelleringen ska vara lodrätt eller vågrätt. De 

symboler som använts i denna modellering är process och beslut för att 

beskriva processens gång. Pilarna som går mellan de olika aktiviteterna går 

mellan bestämda punkter på respektive symbol.  
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Figur 4.7: Modellering Gliffy med informationsflöde 
 

I denna modellering har dokument lagts till för att påvisa vad det är för typ 

som av information som flödar i processen för att påvisa det 

informationsflöde som finns i processen. 

 

 

 



   
 

Sida 32 av 45 
 

4.4.1 Användande 

Nät-baserade Gliffy var en enkel programvara att arbeta i eftersom det fanns 

en tydlig struktur att följa. Det fanns förklaringar till symbolerna och därför 

var det enkelt att genomföra modelleringen i programmet samt att det gick att 

välja både lodrät och vågrät modellering i systemet. 

 

Ser man till användbarheten så är programmet en enkel programvara där en 

ovan användare kan utföra sin tilldelade uppgift vid en första anblick av 

systemet. Det är information om vad symbolerna står för och det finns 

punkter på dessa symboler på vilka man drar flödespilarna för att kunna se åt 

vilket håll modelleringen går åt. Pilarna samt symbolerna kan få text tillagd 

till sig vilket möjliggör att beskrivningen kan bli komplett och det krävs 

ingen avancerad förståelse för att kunna genomföra detta i programmet. 

Eftersom att programmet inte är knutet till något operativsystem så 

underlättar detta även för alla användare som vill undersöka modelleringen 

då inga speciella programvaror och dylikt behövs för att komma åt filen samt 

kunna redigera den genomförda modelleringen. 

 

Det är enkelt att arbeta i programmet då användaren kan ta en symbol och 

placera ut den i sin modellering och flytta efter behov. Flödespilarna är enkla 

att dra i modelleringen och kan justeras efter hand om så behövs. I denna 

programvara går det även att välja ifall modelleringen skall vara lodrätt eller 

vågrätt vilket gör att användaren kan välja det sätt denne anser effektivast. 

 

Systemet är enkelt att använda efter en viss tids frånvaro från det då det är 

enkla instruktioner från vad symbolerna står för samt att flödet kan påvisas på 

ett effektivt sätt genom de pilar som går att dra.  

 

De fel som kan hända här är att användaren stänger ner webläsaren då det är 

genom webläsaren som man använder programmet men här har programmet 

en åtgärd att den sparat utkast ifall detta eller annan händelse skulle inträffa. 

Likaså stavfel finns det rättstavningsprogram för samt att vid felplaceringar 

utav symboler så är flödespilarna knutna och följer med symbolen då denna 

flyttas. 

 

Designen går att välja om den ska vara modernare med rundade kanter eller 

ifall användaren vill ha det kantigare stuket. Det går att välja lodrätt och 

vågrätt vilket ger användaren en stor frihet i sin modellering vilket underlättar 

för användaren med designen. Designen i sig är välkomnande och strukturen 

över programmet är enkel att förstå. 

 

Säkerheten för konto och dylikt står användaren för så att den inte sprids 

vidare samtidigt som företaget inte lämnar ut några uppgifter enligt eventuellt 

gällande lagar. Alla modelleringar sparas hos företaget vilket gör att 
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användaren ska vara skyddad mot skada och radering på sin modellering om 

användaren själv inte väljer att radera sitt arbete. Användaren själv väljer att 

sprida modelleringen samt att förändringar i modelleringen loggas och visar 

vilken användare som utfört ändringen. 

4.4.2 Informationsflödet 

Gliffy använde sig utav samma symboler som Microsoft Visio och 

SmartDraw och hade därigenom symboler som gick att använda sig utav i 

modelleringen utav den valda processen. Det fanns fler symboler för olika 

informationsobjekt som inte kunde tillämpas i denna modellering. 

 

Det var mycket enkelt att utföra kartläggningen samtidigt som det gick att 

välja om kartläggningen skulle vara vertikal eller horisontell när 

modelleringen genomfördes. 
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5 Diskussion  

Under diskussion så diskuterar jag de olika fynden som jag upptäckte genom 

processmodelleringarna samt mina egna erfarenheter samt den anställdes på 

Luleå hamns erfarenheter. Efter att programmen har diskuterats görs en 

djupare jämförelse mellan programmen. Detta avslutas dessutom med att 

diskutera den metod som jag arbetat utifrån. 

 

5.1  Programmen 

Programmen kommer diskuteras i ordningen Microsoft Visio, Trampolin 

2000, SmartDraw och Gliffy. 

5.1.1 Microsoft Visio 

Enligt de olika punkter som nämns utav Nielsen (2003) och Sharp et al. 

(2007) kan programmet ses som ett användbart modelleringsverktyg. Detta är 

då att det var en enkel programvara att utföra den tilldelade uppgiften i och 

att detta kunde göras utan problem genom att läsa i programmet. 

Modelleringen kunde genomföras på ett effektivt sätt då det fanns flera olika 

symboler som täckte upp de flesta olika delarna som finns i en modellering. 

En användare kunde på grund utav den enkelhet som fanns i programvaran 

göra en ny modellering efter en viss tids uppehåll då programvaran var 

uppbyggd för att underlätta för sina användare. De fel som en användare 

kunde åstadkomma genom användandet utav programvaran kunde enkelt 

åtgärdas då det kunde handla om stavfel vilket programmet rättade till eller 

anmärkte på. Designen på programmet var välkomnande och såg modern ut. 

Med mjuka former på symbolerna och det moderna utseendet var det en kul 

programvara att arbeta i. Genom att användaren kunde lägga in 

säkerhetsföreskrifter, begränsningar, skydd och spara modelleringen i flera 

olika format utan redigeringsmöjligheter kan programmet klassas som ett 

säkert modelleringsverktyg. Genom detta kan Microsoft Visio ses uppfylla 

den påtänkta användarnyttan.  

 

Information kan vara flera olika kanaler och är i detta fall ett dokument som 

förflyttas mellan två parter där det kan bli fel i överförandet till de olika 

parter vilket medför att processen här kan behöva tas om och därför sker 

iterationen vid godkännandet utav offerten. Det informationsflödet som 

påvisas i denna process kan väl beskrivas med de symboler som finns 

tillgängliga i programvaran och för denna process uppfyller programvaran de 

krav som ställts för att kunna se över användbarheten om programvaran. 

 

Något som inte gick att göra i Microsoft Visio var att specificera vart 

informationen i processen hämtas. Detta är ett problem idag och skulle det gå 
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att specificera destinationen för information skulle det spara mycket tid för de 

som arbetar i processen. Denna tidsbesparing är en stor del i att anpassa sig 

till den konstant utvecklande omgivningen samt att organisationen optimeras.  

 

Det är svårt att beskriva om informationsflödesbeskrivningen i programvaran 

har självklart stora brister eftersom att det inte är ett brett informationsflöde 

som finns i processen. Det som nämndes ovan med att det inte går att nämna 

vart dokumentet hittas går att påvisa vilket borde få en förändring och lära sig 

utav Trampolin 2000. I trampolin 2000 är det enkelt att skriva i vart som 

någonting utförs eller hittas och utav vem vilket underlättar stort då en 

användare kan leta efter specifik information. Då processen inte innehållit 

något stort informationsflöde inom sig är det svårt att påvisa andra brister 

eller fördelar. 

5.1.2 Trampolin 2000 

Trampolin 2000 kan enligt de punkter som nämns angående användbarhet 

inte klassas som en användbar programvara. Programmet är inte enkelt att 

förstå vid en första anblick och det tar en tid innan användaren har fått en 

förståelse för programvaran vid ett första användande. Det är svårigheter att 

på ett effektivt sätt utföra den tilldelade uppgiften även efter att användaren 

har förstått hur programmet fungerar på grund utav den uppbyggnad som 

programmet innehar. Efter en tids uppehåll från användandet går det att 

fortfarande förstå och använda programmet i den utsträckning som är möjlig. 

Det finns ingen felkorrigering för användaren med avseende för stavfel eller 

andra fel som kan uppstå under modellering. Designen är väldigt föråldrad 

och det finns ingen glädje att arbeta i programmet då det är ett stelt uppbyggt 

program. Det finns ingen säkerhet inlagd i programmet vilket gör att andra 

användare kan ändra och korrigera efter eget tycke. Trampolin 2000 var alltså 

bristande i de flesta utav de olika krav som finns uppsatta för huruvida en 

programvara är användbar eller inte. Genom detta kan Trampolin 2000 

klassas som att programvaran inte uppfyller  den användarnytta 

programvaran ämnar uppfylla. 

 

 

Då Trampolin 2000 innehade en symbol för information som gick att påvisa 

vad och var informationen kunde hämtas underlättar den för 

informationsflödet i en process vilket de andra programmen inte kunde 

påvisa. Genom att det går att specificera vart informationen kan hämtas så 

kan även organisationer spara in tid genom att slippa lokalisera informationen 

som behövs i stunden. Trampolin 2000 har dock mycket att ta efter på de 

andra programmen både på vilka olika symboler som finns till förfogande 

även om de ligger före på informationshanteringen. Här var det svårt att 

specificera vilken kanal som informationen flödade igenom.  
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En stor bristning i Trampolin 2000 var användandet utav symbolen för 

information. Genom att det fanns två olika symboler som var användbara fick 

informationssymbolen användas på delar i processen där det exempelvis var 

beslut som togs. Därigenom tappades betydelsen för informations symbolen 

då den blev alldeles för generell. 

5.1.3 SmartDraw  

SmartDraw kan ses som ett användbart program då det uppfyller kraven för 

användbarhet. I SmartDraw gick det enkelt att utföra modelleringen vid ett 

första användande då symbolerna var klart beskrivna och programmet hade 

en tydlig struktur. Det gick att på ett effektivt sätt utföra modelleringen efter 

att användaren lärt sig funktionen då det fanns ett brett utbud utav de olika 

symbolerna. Även efter en viss tids användande gick det att använda 

programvaran då den var enkel att komma ihåg, lätt att arbeta i på grund av 

strukturen samtidigt som det fanns en glädje att arbeta i programvaran. De fel 

som skedde i programvaran kunde vara stavfel vilket programvaran anmärkte 

på så att användaren kunde enkelt korrigera felet. Programmet hade en 

modern utformning med mjuka former på symbolerna och det var en 

tillmötesgående design och struktur för användaren. Genom att användaren 

kunde lägga in olika rättigheter och behörigheter samt publicera 

modelleringen i olika format så uppfyller SmartDraw kraven för säkerhet. 

Genom dessa krav kan det ses att SmartDraw uppfyller användarnyttan i sitt 

ändamål med modellering. 

 

Det gick att påvisa vilken informationskanal som användes i modelleringen 

men det gick inte att påvisa vart informationen hämtas vilket gör att 

användaren måste lära sig hitta informationen utan klara direktiv. Genom att 

kunna lägga in vart informationen hittas kan värdefull tid sparas för 

användaren genom att informationsflödet i processen optimeras. 

 

Att genom denna modellering beskriva hur väl informationsflödet går att 

modellera är bristfällig då processen i sig inte innefattar något brett 

informationsflöde men för ändamålet med en liten okomplicerad process 

klarade programmet av att modellera detta. 

5.1.4 Gliffy 

Även Gliffy kan ses uppfylla kraven för användbarhet. Det gick att på ett 

enkelt sätt utföra den tilldelade uppgiften då Gliffy hade en enkel struktur 

med väl beskrivna symboler. Det gick att på ett effektivt sätt använda 

programvaran efter att man satt sig in i dess funktion. Det var enkelt att 

fortsätta använda programvaran även efter en tids uppehåll på grund utav den 

enkla strukturen och väl beskrivna symbolerna.  De fel som uppstod kunde 
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vara diverse felstavningar som programmet anmärkte på och hjälpte 

användaren korrigera. Designen är väl tillmötesgående med en tydlig 

struktur, runda och moderna former samt väl beskrivna symboler. Gliffy som 

är ett nätverksbaserat modelleringsverktyg och därigenom görs tillgängligt 

genom internet har ett större hos mot sin säkerhet. Genom att grundaren till 

modelleringen väljer vilka denne vill dela ut rättigheter till så kan 

användarnas möjligheter i programmet begränsas vilket säkerställer att ingen 

obehörig använder sig utav programmet. Genom att dessa krav uppfylls kan 

därigenom Gliffy anses uppfylla den ämnade användarnyttan. 

 

I Gliffy går det inte att påvisa vart informationen extraheras vilket gör att ett 

tidsbesparande steg i processen gås miste om genom att användaren måste 

leta efter informationen för stegen i processen. Hade det gått att påvisa vart 

informationen hämtas hade processen kunnat effektiviseras med avseende på 

informationsflödet och hanteringen. 

 

För en okomplicerad process klarade Gliffy av att modellera 

informationsflödet utan svårigheter. Hade kartläggningen gjorts på en mer 

komplicerad process hade vissa svårigheter kunnat påträffats vilka diskuteras 

i sammanfattningen nedan. 

 

5.1.5 Sammanfattning 

 

Microsoft Visio, SmartDraw och Gliffy var uppbyggda på liknande sätt med 

samma symboler och liknande struktur där alla var inbjudande för 

användaren med sin design. Det som brast i dessa program var att 

informationsflödet gick inte att specificera ursprunget på vilket skulle ge en 

enorm fördel för användare då det skulle spara tid i processen. Trampolin 

2000s styrka var att det hade ett informationsobjekt som var bra att använda 

men dess svaghet var att informationsobjektet blev för generellt på grund 

utav avsaknaden av andra symboler. En annan svaghet som Trampolin 2000 

hade var att designen var föråldrad, tråkig och inte inbjudande vilket var 

tvärtemot de andra tre programmen som var varma och välkomnande. I 

Trampolin 2000 gick det att specificera ursprung vilket är en enorm styrka 

och tidsbesparande i informationsflödet vilket de andra tre undersökta 

programmen inte klarade av. Gliffy hade en stor fördel då det var 

plattformsoberoende och kunde användas genom en internetuppkoppling 

samtidigt som det var ett säkert program. Alla program har klarat av att 

kartlägga en process men med olika djup där Microsoft Visio, SmartDraw 

och Gliffy var liknande varandra på både modellering, användande och 

informationsflöde medan Trampolin 2000 kunde gå djupare in på 
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informationsflödet men hade större problem med modellering och 

användande. 

 

En fördel som Gliffy hade jämfört med övriga programvaror var att det var 

nät-baserat och plattformsoberoende. Genom detta kan Gliffy användas från 

olika datorer utan att vara beroende utav vilket operativsystem som används 

användarens dator och det gick att komma åt var som helst så länge det fanns 

en aktiv internetuppkoppling. Detta är en stor fördel vid exempelvis 

presentationer då andra kan få möjlighet att se modelleringen samtidigt som 

det gick att spara ner en kopia i valt format på den egna datorn. 

 

Att beskriva informationsflödet i en okomplicerad process klarade alla 

programmen av med olika resultat. Då processen inte var så komplicerad så 

går det inte att uttala sig hur programmen hade klarat av komplicerade 

processer med ett stort informationsflöde där information hämtas från flera 

olika parter och platser. De brister som kan upptäckas i programvarorna är att 

det antingen är svårt att specificera vart informationen kan hämtas och att alla 

informationskanaler inte finns påvisade. Genom att lägga in de 

informationskanaler som saknas som i detta fall kan ses vara muntliga källor 

samt vart informationen finns att hitta skulle brister i informationsflödet 

lättare upptäckas och kunna motarbetas. 

 

5.2 Metodreflektion 

Till min uppsats valde jag en induktiv ansats vilket innebär att forskaren går 

in med ett så öppet sinne som möjligt vilket jag anser var rätt val för denna 

undersökning. Då jag inte hade några kunskaper innan om hur företag gör 

modelleringar i praktiken utan samt hur en hamn-verksamhet fungerar var 

detta det korrekta valet att göra. En kvalitativ undersökning utfördes då det 

var få program som undersöktes och svaren skulle inte resultera i några 

siffror utan resultatet skulle komma i ord vilket är typiskt för en kvalitativ 

undersökning och jag anser att det inte går att göra något annat val för den 

här rapporten. Jag valde att skriva deskriptivt och beskriva i hur det ser ut 

idag med grundliga processmodelleringar då jag inte hade någon förkunskap 

för hur ett informationsflöde integrerades grundligt och om det ens var 

möjligt att göra en sådan komplett processmodellering med de program som 

tillhandahålls idag. Genom att först beskriva fenomenet så öppnas 

möjligheten att gå in på djupet med fenomenet och ställa frågan vad istället 

för hur. 

 

Jag valde att arbeta i en fallstudie då jag kände att det skulle ge mig det stöd 

som jag behövde för att genomföra modelleringen samt att det skulle 

därigenom bli ett konkretare arbete samt att fler synpunkter på programmen 
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skulle kunna intas. Informationsflödet var i vald process väldigt bristfällig 

vilket även påverkade resultatet negativt då det inte går att avgöra hur 

grundligt en modellering kan göras i de valda programmen i en mer 

komplicerad process. Hade detta kunnat göras hade resultatet sett annorlunda 

ut och det hade framkommit både fler brister och fördelar i de olika 

programmen vilket hade lett till att en bättre jämförelse och undersökning 

hade kunnat genomföras. 

 

Genom att vi är två personer som varit delaktiga i kartläggningarna har de 

slutsatser som framkommit kunnat stärkas då det inte bara är jag själv som 

uppfattat de använda programvarorna på det sätt som nu blev. Genom detta 

har rapportens slutsats kunnat stärkas. 
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6  Avslutning 

I slutsatsen svarar jag på den frågeställning min rapport ämnar besvara samt 

att jag ger förslag på vidare forskning som kan genomföras efter att ha tagit 

del av denna rapport. 

 

6.1 Slutsats 

De frågeställningar som min rapport ska svara på går att finna i inledningen 

under kapitel 1.4. 

 

Modelleringen kan ses som enkelt utförd i tre av de valda systemen där 

Trampolin 2000 var den programvaran som det var svårt att modellera i och 

de andra tre programvarorna var likvärdiga på denna punkt även om 

enkelheten inte kan ses helt komplett då alla var bristande i avseende till 

informationsflödet. 

 

I Microsoft Visio, SmartDraw och Gliffy kunde användaren specificera sitt 

informationsflöde genom de många olika symboler som fanns som gjorde det 

enkelt, i Trampolin 2000 fanns en symbol för information men då andra 

symboler var bristande blev denna symbol för generell i sitt användande och 

därigenom fanns brister och vissa svårigheter när informationsflödet skulle 

dokumenteras i processen. 

 

Informationsflödet hade vissa begränsningar där den tydligaste i detta fall var 

att i Microsoft Visio, SmartDraw och Gliffy då det inte gick att specificera 

vart informationen gick att hitta, vilket var möjligt att göra i Trampolin 2000 

medan informationssymbolen i Trampolin 2000 var för generell för att kunna 

specificera informationen det handlade om i flödet. En annan begränsning 

som fanns var att det var svårt att påvisa vilken informationskanal som 

användes i modelleringen då alla kanaler inte fanns representerade.  

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag på forskning som skulle genomföras efter att ha tagit del utav denna 

rapport skulle kunna vara:  

 

 Använda sig utav en större och mer komplex process så att 

informationsflödet blir mer djupgående för att se att programvarorna 

klarar av att på ett tydligt sätt kartlägga processen grundligt. 
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 Jämföra skillnader som kan uppkomma i programmen om en utbildad 

användare nyttjar programmet och om en outbildad användare nyttjar 

programmet. 
 

 Använda programvaror som inte har liknande struktur för att få ett 

bredare resultat. 
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