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Sammanfattning 
Detta arbete påvisar ramverket ITIL’s förmåga att uppnå kvalitet hos 
processmodeller. Arbetet har resulterat i en checklista där kontroll utav 
kvalitetsfaktorer kan utföras för verksamheter som siktar mot en processmodell med 
kvalitet. Denna studie har utförts med hjälp utav ett företags processmodeller, som 
baserade sin modellering på ramverket ITIL. Utifrån checklistan har dessa 
processmodeller validerats och analyserats. Därmed påvisas det i denna studie vilka 
kvalitetsfaktorer som bör beaktas när modellering utav processer sker samt vilka 
kvalitetsfaktorer som inte uppnår kvalitet med enbart ramverket ITIL. Det presenteras 
därefter hur ITIL’s ouppnådda kvalitetsfaktorer går att uppnå med stöd utav 
modelleringsspråket UML.   

Nyckelord: Processutveckling, ITIL, UML, Kvalitetsfaktorer 
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1  Introduktion 
Under 70-talet började flera verksamheter att använda sig utav IT-stöd. Samtidigt ökade även 
metoderna för informationssystemutveckling kraftigt (Apelkrans & Åbom, 2001). För att kunna 
överleva på marknaden idag måste verksamheterna kontinueligt genomgå förändringar eftersom 
omgivningen förändras i rask takt. Verksamheten blir förlorare på marknaden om de gör sig till 
åskådare av förändringen. Att fokusera på processutveckling är därför ett lovande alternativ, enligt 
Larsson och Ljungberg (2001). För att följa med i den process som sker, behöver verksamheten ha 
koll på sina egna processer.  

Larsson och Ljungberg (2001) har citerat en gammal känd fotbollsspelare, Gunnar Gren. När han 
spelade hade han en hög ålder, och de flesta undrade hur han kunde vara med i spelet. Han svarade 
att: 

”Står man där bollen kommer behöver man inte kunna springa så fort.” (Larsson & Ljungberg, 
2001 s. 11) 

Detta kan även gälla företag. Matchen gynnas av ett smartare spel än vad motståndaren 
åstadkommer. Idag finns det flera metoder och hjälpmedel för att kunna spela smartare. Att 
kunskap är makt, gäller även näringslivets spelplan. Det är dock inte enbart näringslivet som är i 
behov utav dessa tekniker. Den offentliga sektorn kan också behöva dessa verktyg för att 
utvecklas. 

Metoder som tillhandahåller tillvägagångssätt för att utveckla sina processer finns det gott om. För 
ett smartare spel på spelplanen behöver verksamheten kunskap om någon teknik. Det är bättre att 
studera företag som har testat olika tekniker, och inte göra samma misstag som flera verksamheter 
redan bevittnat. Därför fokuserar detta arbete på ramverket ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library) som även kallas för en ”best practice”. ITIL fokuserar på processutveckling 
inom verksamheter. För att utveckla verksamheters processer kan ramverket kompletteras med 
stöd utav en beskrivningsteknik (Apelkrans & Åbom, 2001). Därför kommer även detta arbete att 
innehålla det objektorienterade modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language). Det är 
bra att använda sig utav en beskrivningsteknik för att enklare kunna kommunicera i en grupp, så 
att inga missuppfattningar inträffar. Beskrivningstekniken innehåller regler för hur exempelvis 
processer ska beskrivas och struktureras (Bennett et al., 2010). 

När processutveckling sker brukar modeller vara ett bra hjälpmedel för att få en översikt av 
verksamhetens processer. Det är enklare att ta till sig en modell med en kompletterande text till, än 
att enbart läsa en text om hur strukturen av processerna ser ut. Kroeger och Davidson (2009) 
konstaterar att för att uppnå kvalitet i verksamhetens processer, måste modellerna vara av hög 
kvalitet. Detta är ett intressant konstaterande, då Persson och Stirna (2009) anser att flera av de 
modeller som skapas idag inte uppnår kvalitet. Detta betyder att processer i flera verksamheter inte 
är av kvalitet. Problemet är att verksamheterna inte vet vilka krav som behöver uppnås för att 
modellerna ska uppnå kvalitet (Persson & Stirna, 2009).  

Syftet med detta arbete är att visa kvalitetsfaktorerna i form av en checklista så att verksamheter 
kan få stöd i skapandet av framtida processmodeller. Då kan verksamheterna tydligt se vilka krav 
som behöver uppnås för att modellerna ska uppnå kvalitet. Syftet är dessutom att få fram hur 
processmodeller genom ITIL kan uppnå dessa kvalitetsfaktorer, då ITIL blivit ett alltmer populärt 
ramverk (OGC, 2005). 

Detta arbete kommer att utföras på ett IT-företag som under våren kommer att utveckla sin 
leveransprocess. Företaget använder sig utav det redan nämda ramverket ITIL. Detta arbete strävar 
huvudsakligen efter att ta reda på kvalitetsfaktorer hos processmodeller. Underlaget kommer att 
vara företagets processmodeller. Insamling av data kommer ske i form av intervjuer på företaget, 
litteraturstudier samt att observationer kommer att ske av workshops som hålls på företaget.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt kommer det att presenteras flera begrepp som är viktiga i för studien. Dessa begrepp 
ligger till grund för det fortsatta arbetet i denna studie. Avsnittet behandlar bland annat ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) och UML (Unified Modeling Language). Dessa 
har valts ut på grund utav en önskan från företaget som denna studie utförts på. 

2.1 Utvecklingsmetoder 
Det finns flera utvecklingsmetoder för att utveckla ett informationssystem. Generellt inom ämnet 
informationssystemutveckling kan en metod definieras som en beskrivning av ett eller flera 
tillvägagångssätt för hur ett problem ska lösas (Apelkrans & Åbom, 2001). En alternativ metod är 
att utgå ifrån ett ramverk och följa det stegvis. 

Verksamheter fokuserar mer och mer kring sina processer efter att de blivit alltmer beroende utav 
IT (OGC, 2005). För att kunna förbättra sina affärsprocesser behöver man utföra en 
processutveckling inom verksamheten. 

2.2 Processutveckling 
För att kunna förstå begreppet processutveckling behöver begreppet process förklaras. Enligt OGC 
(2005) är en process en serie av aktiviteter som konverterar någon form av inmatning till en 
uteffekt. När en utveckling av en process sker, förändras alltså organiseringen utav dessa 
aktiviteter och kan möjligtvis reduceras med hjälp av automatisering av någon aktivitet. Detta 
arbete fokuserar på utveckling av processer inom en verksamhet. Dessa processer kan även kallas 
för affärsprocesser. Enligt Backlund et al. (2004) är affärsprocesser ordnade aktiviteter som 
resulterar i någon form av värde för exempelvis en kund.  

2.3 Information Technology Infrastructure Library  
Ett utav de ramverk som används inom processutveckling idag är ITIL (Information Technology 
Infrastructure Library). Det är ett ramverk som blivit mycket populärt för just utveckling av 
processer. Syftet med ITIL är att få struktur på verksamhetens processer (OGC, 2005). I och med 
arbetets fokus på processutveckling är detta ramverk mycket relevant att ta med i studien. 

2.4 Incidenthanteringsprocess 
I detta arbete kommer fokus att ligga på ITIL’s incidenthanteringsprocess, då utvecklingsprojektet 
som pågår endast fått denna process godkänd utav styrelsen. Därmed finns enbart möjligheten att 
kunna analysera denna process. 

Incidenthanteringsprocessen syftar till att kunna reducera och eliminera potentiella störningar av 
driften. Användarna ska så snabbt som möjligt kunna arbeta igen efter att en incident/ett problem 
skett. Enligt OGC (2005) krävs kontakt med kund för att kunna lyckas med denna process. Den 
uteffekt som denna process ska resultera i är information om de fel som uppstått, för vidare 
problemsökning i den närliggande problemhanteringsprocessen. 

För att få en uppfattning av hur ITIL’s grundmodell för incidentprocessen ser ut kommer den att 
visas nedan i Figur 1. Den modell utav de aktiviteter som ITIL förespråkar ser ut på följande vis: 
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Figur 1. Incidenthanteringsprocessen baserat på ramverket ITIL. Modellen av OGC (s. 35, 2005) 

ITIL har en beskrivande text av modellen för att förstå vad de olika aktiviteterna betyder. 
Aktiviteterna är formade som rektanglar och en aktivitet som innefattar ett beslut visas med hjälp 
av en diamantformad aktivitet (OGC, 2005). 

OGC (2005) upplyser om att dessa processer inte är en beskrivning utav någon metod för 
implementering, eftersom det fungerar på olika sätt i varje verksamhet. ITIL är ett ramverk som 
hjälper till att bland annat planera aktiviteterna i processen (OGC, 2005). 

2.5 Modell 
Modeller används inom processutveckling eftersom man får en klar bild över processerna. Det är 
svårare att försöka förklara något för en publik med enbart text så att andra ska förstå. Att en bild 
säger mer än tusen ord, kan troligtvis stämma när det gäller processer. Enligt Bennett et al., (2010) 
är en modell en abstrakt representation utav något i verkligheten.  

2.6 Modellering 
Modellering är en typ av aktivitet som kan användas när utveckling av processer sker. 
Modellering kallas den aktivitet som sker när modellerna skapas utifrån olika aspekter av 
verksamheten (Persson & Stirna, 2009). Modellering är ett verktyg som kan hjälpa till vid 
förhandlingar och diskussioner. Backlund et al. (2004) skriver att modellering är ett kraftfullt 
verktyg under diskussioner kring verksamhetsprocesser. Modelleringen kan ske i en grupp med 
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deltagare från verksamheten som ska modelleras. Gruppen skapar tillsammans modeller som 
representerar något av verksamhetens verklighet, exempelvis en eller flera utvalda processer. 

2.7 Konceptuell modellering 
Konceptuell modellering kallas den process som sker när en formell dokumentation utav en 
problemdomän utförs (Moody, 2005). Syftet utav ett användande av konceptuell modellering är att 
kunna dokumentera användarkrav på det system som ska utvecklas. Konceptuell modellering är 
alltså en formell typ utav modellering. Enligt Moody (2005) används detta för att öka förståelsen 
samt förbättra kommunikationen mellan intressenter av problemdomänen.  

2.8 Modelleringsteknik 
En modelleringsteknik är enligt Hommes och Reijswoud (2000) sättet att arbeta på i en 
utvecklingsprocess. I takt med att det blir alltmer populärt med modellering utav processer, så 
ökar även modelleringstekniker markant (Hommes & Reijswoud, 2000). Enligt dem kan en 
modelleringsteknik även vara en teknik för hur processer kan modelleras. Därför kan bland annat 
ITIL räknas in som en modelleringsteknik då ramverket visar på vilket sätt verksamheten kan 
arbeta på. Enligt OGC (2005) är ITIL ett ramverk som beskriver hur processer, roller och 
aktiviteter kan planeras och struktureras. Alltså ett ramverk som beskriver ett tillvägagångssätt 
inom processutveckling.  

2.9 Modelleringsmetod 
För att kunna förstå varför ITIL inte är någon metod beskrivs begreppet metod i detta avsnitt. 
Enligt Bennett et al. (2010) är en metod en stegvis beskrivning av ett arbete som ska utföras. 
Därför anses ITIL inte vara en metod, då processutvecklingen inte beskrivs stegvis. Enligt OGC 
(2005) ska inte ITIL följas stegvis, eftersom ITIL endast är ett ramverk för IT-verksamheter. 

2.10 Modelleringsverktyg 
I detta arbete definieras ett modelleringsverktyg som en typ utav mjukvara som stödjer 
modelleringen tekniskt på något sätt, med möjlighet till att rita symboler och skriva text. Företaget 
använder exempelvis Microsoft Power Point som ett modelleringsverktyg för deras översiktliga 
modell över leveransprocessen. Incidenthanteringsprocessen har skapats i Microsoft Visio, och 
därför kan även det kallas för ett modelleringsverktyg. 

2.11 Modelleringsspråk 
När utveckling av processer sker, är det viktigt att de personer som deltar i utvecklingen talar 
samma språk. Detta för att missuppfattningar ska reduceras. Modelleringsspråk är en slags 
beskrivningsteknik och kan användas som stöd för de tekniker som verksamheter använder sig 
utav i sin utveckling av sina processer (Apelkrans & Åbom, 2001). Ett modelleringsspråk 
innehåller regler för hur modellerna ska specificeras, uppstruktureras och designas enligt Bennett 
et al., (2010). ITIL följer inget modelleringsspråk då det inte finns några särskilda regler för hur 
verksamheterna ska modellera processer. 

2.12 Unified Modeling Language 
Om en komplettering krävs utav ITIL’s incidenthanteringsprocessmodell för att kunna uppnå hög 
kvalitet, så har modelleringsspråket UML (Unified Modeling Language) valts ut som stöd efter en 
önskan från företaget som studien sker på. 

UML är ett modelleringsspråk som kan stödja kommunikationen mellan beslutsfattare och 
systemutvecklare, enligt Bennett et al. (2010). Processutveckling behöver ha ett stöd utav ett 
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modelleringsspråk. I denna studie kommer detta modelleringsspråk vara mycket centralt. 
Bendraou et al., (2010) har konstaterat att ett utav de mest använda modelleringsspråken generellt 
för processutveckling är UML. Ett vanligt förekommande problem som uppstår när verksamheter 
ska utveckla sitt informationssystem är ett kommunikationsgap mellan beslutsfattare och 
systemutvecklare. Detta gap kan täckas med hjälp utav modelleringsspråket UML (Khajavinia, 
2009).  

2.13 Diagram i UML 
Till skillnad från en modell, är ett diagram en visuell representation utav någon del av en modell 
(Bennett et al. 2010). Ett enskilt diagram är däremot inte en modell, utan flera diagram bildar 
tillsammans en modell. Ett diagram visar detaljer i en process, men dock inte onödiga detaljer 
(Bennett et al. 2010).  

2.14 Aktivitetsdiagram i UML 
UML använder sig utav ett diagram som kallas för aktivitetsdiagram, när en process ska beskrivas. 
Bennett et al. (2010) definierar ett aktivitetsdiagram som ett diagram som visar aktiviteter och 
händelser för att beskriva ett arbetsflöde. Författarna rekommenderar användning av 
aktivitetsdiagram vid ett tidigt skede i en processutveckling. Då det studerade företaget är i början 
av sin processutveckling passar detta väl, varför aktivitetsdiagram har använts när UML ska ge 
stöd för ITIL’s processmodell. 

2.15 Use-Case diagram 
Ett use-case diagram används vanligtvis när uppvisande av ett användningsfall, i detta fall en 
process, och deras samspel mellan olika aktörer ska utföras (Apelkrans & Åbom, 2001). Detta 
diagram kan användas som en översiktsbild över en eller flera processer, och deras påverkan och 
samspel mellan varandra. I ett use-case diagram visas det även vilka aktörer som påverkas av 
processen. 

2.16 Kvalitet 
Begreppet kvalitet kan ha flera betydelser. Därför utformas en egen definition i detta arbete av 
begreppet baserat på två referenser.  

ISO/TC 176 definierar begreppet kvalitet som “alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller 
en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov” 
(ISO/TC 176, 1996, s.20). För att definitionen ska bli mer inriktad på modellkvalitet, krävs en 
andra referens. Persson och Stirna (2009) skriver specifikt om kvalitet hos modeller. Enligt 
Persson och Stirna (2009) ska modellerna tillsammans utgöra en helhet och det ska vara möjligt 
att implementera modellerna som en lösning på ett problem. 

Baserat på de ovan nämnda definitionerna har en egen definition på kvalitet skapats som 
presenteras nedan: 

De sammantagna egenskaperna hos ett objekt uppfyller uttalade och undersförstådda behov som 
resulterar i en lösning på ett problem. 

2.17 Modellkvalitet 
Sammankopplingen mellan ITIL och UML resulterade i en begrundan kring de modeller som 
skapas inom ITIL. Kan modellerna uppnå kvalitet utifrån ramverket ITIL trots att ramverket inte 
använder något modelleringsspråk? En annan fundering väcktes kring vad som representerar 
kvalitet hos modeller. Enligt Kroeger och Davidson (2009) blir resultatet av kvalitet hos 
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processmodeller kvalitet hos processerna inom verksamheten. Därför är det viktigt att kontrollera 
att modellerna uppfyller kvalitet på de processmodeller som skapas av verksamheter idag.  

Det är dock mycket svårt att veta vad modellkvalitet är. Det är även svårt att veta vilka faktorer 
som ska beaktas för att modellerna ska uppnå kvalitet. Vad som är modellkvalitet kommer 
presenteras i denna studie genom flera kvalitetsfaktorer. 

2.18 Kvalitetsfaktorer 
Det finns flera studier som har kommit fram till kvalitetfaktorer hos modeller. Flera studier 
refererar till artikeln som Lindland, Sindre och Sølvberg (1994) skrivit. Utifrån de 
kvalitetsfaktorer som tas upp i artikeln kommer detta arbete bland annat att basera de framtida 
framtagna kvalitetsfaktorerna på. En egen modell har skapats i detta arbete utefter artikeln av 
Lindland, Sindre och Sølvberg (1994) som visas nedan: 

 

Figur 2. Tre kvalitetsfaktorer hos modeller. Figuren är anpassad utefter artikeln av Lindland, 
Sindre och Sølvberg (1994). 

Lindland, Sindre och Sølvberg (1994) skriver att det finns flera kvalitetsfaktorer och att de tre 
kvalitetsfaktorer som visas i Figur 2 är några utav dem. Författarna lägger stor vikt vid 
modelleringsspråkets anpassning till domänen och till publiken. Språket ska kunna utföra det som 
domänen behöver. Även hur väl publiken känner till eller hur väl publiken har möjlighet till att få 
vetskap om domänen kommer göra att modellen uppnår kvalitet enligt Lindland, Sindre och 
Sølvberg (1994). Det ska finnas möjlighet för publiken att lära, förstå och använda 
modelleringsspråket. De flesta har ingen eller ringa kunskap om modelleringsspråk och därför är 
det viktigt att modelleringsspråket är anpassat till publiken som ska använda sig utav modellen. 
Detta gör även att kommunikationen förbättras mellan de som skapat modellen och de intressenter 
som ska förstå modellen.  

2.19 Bakgrund om företaget 
Denna studie kommer att utföras på ett företag inom IT-branschen. Verksamheten finns idag på 
flera orter runtom i Sverige. Huvudsakligen skapar de kundanpassade IT-lösningar och arbetar 
med systemutveckling inom områden såsom bland annat servicetjänster. Företaget utvecklar i 
dagsläget sin egen leveransprocess och författaren i detta arbete har fått möjligheten att följa 
denna utvecklingsprocess. Verksamheten använder sig utav ramverket ITIL under 
utvecklingsprocessen. De önskar vara anonyma i denna studie och företaget kommer att benämnas 
som ”Företaget” i detta arbete. 
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3 Problemdiskussion 
I detta avsnitt kommer studiens problem att formuleras, diskuteras och motiveras. Även studiens 
syfte och förväntat resultat kommer att presenteras nedan. 

3.1 Problemmotivering 
Det är intressant att läsa att flera forskare anser att modeller som skapas av verksamheter idag inte 
uppfyller kraven för modellkvalitet. Hur ska verksamheter veta vilka faktorer som behöver 
uppfyllas för att uppnå kvalitet? Persson och Stirna (2009) har fastställt att flera av de modeller 
som skapas idag inte uppnår kvalitet. Författarna har konstaterat att resultatet av detta blir 
oanvändbara modeller. Detta kostar både tid och pengar för verksamheten. En av de 
kvalitetsfaktorer som nämns i litteraturen är modelleringsspråket. För att återkoppla till ramverket 
ITIL (Information Technology Infrastructure Library), som trots denna kvalitetsfaktor, inte 
använder sig utav något modelleringsspråk utan använder sig av ”best practices” baserat på 
mycket erfarenhet (OGC, 2005). Betyder ITIL’s genombrott i detta årtionde att det kommer 
skapas fler och fler modeller som inte uppnår den kvalitet som krävs och därför bli oanvändbara 
för verksamheter? Kroeger och Davidson (2009) konstaterar att kvalitet hos modellerna resulterar 
i kvalitet av processerna. Därför anses det som mycket relevant att studera om ramverket ITIL’s 
processmodeller uppnår kvalitet.  

Den första delfrågan har skapats för att få reda på vilka kvalitetsfaktorer som en processmodell 
behöver uppnå för att kunna klassas som en processmodell med hög kvalitet. De kvalitetsfaktorer 
som nämnts i avsnitt 2.16 kommer vara en grund för detta arbete. Kvalitetsfaktorerna kommer att 
användas som grund för att sedan ta fram företagets kvalitetsfaktorer. En sökning av 
kvalitetsfaktorer i tidigare studier kommer även att behöva utföras för att arbetet ska bli komplett. 
De faktorer som slutligen tagits fram kommer att jämföras och prioriteras med stöd från litteratur. 

Begreppet kvalitet kan ha flera definitioner. I detta arbete används två referenser för att kunna 
identifiera en definition av kvalitet. Detta utförs för att få en modellfokuserad definition. Först 
används referensen ISO (1996) som en standard av definitionen kvalitet. Denna definition 
kombineras med en mer modellinriktad definition gjord av Stirna och Persson (2009). Därför 
baseras detta arbete på definitionen som identifierats i avsnitt 2.14: ”De sammantagna 
egenskaperna hos ett objekt uppfyller uttalade och undersförstådda behov som resulterar i en 
lösning på ett problem.”.  

Den andra delfrågan har skapats för att kunna få fram ett verktyg för kontrollen utav 
kvalitetsfaktorerna. Resultaten utav denna delfråga kan vara en typ av checklista som blir en 
utgångspunkt för kontrollen om företagets processmodeller uppnår hög kvalitet. Eftersom 
företaget följer ramverket ITIL kan detta i gengäld bidra till kunskap om vilka kvalitetsfaktorer 
ITIL’s processmodeller uppnår, samt vilka kvalitetsfaktorer som bör beaktas och kompletteras för 
att kunna uppnå hög kvalitet. Ett resultat av en förenklad överblick utav vilka kvalitetsfaktorer 
som behöver uppnås kan förhoppningsvis stödja verksamheter i deras processutveckling. 

Om komplettering krävs utav ITIL’s incidenthanteringsprocessmodell för att kunna uppnå de 
kvalitetsfaktorer som kommer tas fram i denna studie, har modelleringsspråket UML (Unified 
Modeling Language) valts att användas som stöd. Modelleringsspråket UML valdes efter 
företagets önskan. Företaget baserar inte sina modeller på något specifikt modelleringsspråk. 
Företaget behöver därför ett komplement för att kunna täcka det kommunikationsgap som sker 
mellan verksamhetens beslutsfattare och systemutvecklare. Som tidigare nämnts kan detta 
kommunikationsgap täckas genom att använda UML’s aktivitetsdiagram (Khajavinia, 2009).  

Krogstie, Sindre och Jorgensen (2006) skriver att ett användande utav ett modelleringsspråk är en 
kvalitetsfaktor hos modeller. Flera forskare i tidigare litteratur refererar till Lindland et al. (1994). 
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Författarna skriver att det är viktigt att en modell går att förstå för att modellen ska kunna uppnå 
modellkvalitet. För att samtliga deltagare utav processutvecklingen ska kunna förstå, är det bra att 
ha möjlighet att använda sig utav regler för att försöka undvika misstolkningar. En beskrivning av 
tre generella kvalitetsfaktorer som Lindland et al. (1994) tar upp tas upp i detta arbete i avsnitt 
2.14. Ett modelleringsspråk innefattar bland annat regler för hur modeller ska struktureras och 
designas (Apelkrans & Åbom, 2001). Utifrån denna information kommer studien att baseras på, 
för att ta reda på hur processmodeller med stöd av ramverket ITIL kan uppnå kvalitet. 

En fokusering på incidenthanteringsprocessen kommer att utföras då det är den enda 
processmodell som är färdig på företaget, och även den enda processmodell som fått klartecken 
utav företagets styrelse att arbeta vidare med. Därför finns det ingen möjlighet att ta del av de 
resterande processmodellerna. 

3.2 Syfte 
Arbetet syftar till att få svar på hur ITIL’s processmodeller kan uppnå den kvalitet som krävs, så 
att de verksamheter som använder sig utav ramverket får kunskap i vad som eventuellt behöver 
kompletteras och beaktas. 

3.3 Problemformulering 
Funderingar kring ramverket ITIL’s modeller uppkom efter studerande av litteratur om 
modellkvalitet. Det är flera forskare som har tagit fram kvalitetsfaktorer hos modeller. Några utav 
dessa kvalitetsfaktorer redovisas i avsnitt 2.14. Eftersom ramverket ITIL används mycket inom 
processutveckling hos verksamheter idag, är det viktigt att studera om processmodellerna som 
skapas utifrån ramverket uppnår kvalitet. Det är viktigt att försöka uppnå kvalitet hos modellerna 
då det påverkar resultatet av processerna i verksamheten. Kroeger och Davidson (2009) 
konstaterar att kvalitet hos modellerna resulterar i kvalitet av processerna. 

Därför lyder huvudfrågan:  
- Hur kan processmodeller med stöd av ramverket ITIL uppnå kvalitet? 

 
Även två delfrågor krävs för att det ska finnas möjlighet att besvara huvudfrågeställningen:  

 
- Vilka faktorer behöver uppfyllas för att uppnå kvalitet hos processmodeller, enligt 

definition av kvalitet i avsnitt 2.14? 
 
- Hur kan ett verktyg för verifiering av kvalitetsfaktorer utformas? 
 

3.4 Förväntat slutresultat 
Av denna studie förväntas ett resultat i form av en checklista. Checklistan ska vara enkel att förstå 
för verksamheter som strävar efter att uppnå kvalitet hos sina processmodeller. Företaget som 
studien sker på kommer att få ett exempel på en modell av deras incidenthanteringsprocess i UML 
om det krävs någon form av komplettering för ITIL. Denna modell kommer att kunna vara ett 
komplement till företagets fortsatta arbete då modellen ska uppfylla hög kvalitet. Genom att 
kontrollera med en expert inom området förväntas det av detta arbete att den framtagna modellen 
resulterar i hög kvalitet. Denna expert har valts ut baserat på relevant utbildning samt den 
praktiska erfarenhet som experten innehar. 

3.5 Avgränsning 
Detta arbete kommer att fokusera på kvalitet hos modeller. För att begränsa studien kommer 
kvalitetsfaktorer studeras genom intervjuer, workshops samt i litteratur. ITIL’s samtliga 
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processmodeller kommer inte att studeras. Detta på grund av att denna process är den enda som 
finns tillgänglig hittills på företaget. I UML kommer enbart UML’s aktivitetsdiagram och use-case 
att studeras och användas eftersom det är detta som används mest för att modellera processer 
(Bennett et al. 2010).  



  

 10 

4 Metod 
I detta avsnitt kommer ett urval av metoder att väljas ut för att arbetet ska kunna uppnå sitt syfte. 
Motivering till varför detta urval skett kommer även att redovisas. Nedan presenteras även den 
tänkta studietypen för detta arbete. 

4.1 Kvalitativ studie 
En kvalitativ studie har valts ut och kommer att genomföras i denna studie. Den kvalitativa studien 
associeras ofta med fältarbete och analysen begränsas ofta till någon eller några få organisationella 
fattningar, enligt Berndtsson et al. (2008). Därför stämmer denna studieteknik in med det tänkta 
målet för detta arbete då en analys i form av fältstudie kommer att genomföras på ett specifikt 
företag. Eftersom området inom processutveckling är i ständig förändring och utveckling, antas att 
samma studie inte kommer att kunna upprepas igen. Berndtsson et al. (2008) beskriver detta som 
en typisk beståndsdel av en kvalitativ studie. Urvalet mellan kvalitativ och kvantitativ studie var 
relativt enkelt att utföra, då arbetets mål stämde överens med en kvalitativs studies mål.  
Huvudfrågeställningen är att ta reda på hur ITIL’s processmodeller kan uppnå hög kvalitet och 
därför är målet att detta arbete ska öka kunskapen och förståelsen för hur processmodeller kan 
uppnå kvalitet när ramverket ITIL följs. Arbetet kommer att innefatta information som 
förhoppningsvis kan förbättra en organisations processutveckling för processmodeller med hög 
kvalitet. Därför anses en kvalitativ studie som en passande studie även där, då Berntsson et al. 
(2008) skriver att en kvalitativ studie utförs när arbetet hellre ska resultera i en ökad förståelse 
inom ett område än att söka en förklaring till det. 

4.2 Urval av metoder 
Nedan kommer olika metoder diskuteras i relation till detta arbete. Ett urval av metoder såsom 
litteraturanalys, intervju samt observation har skett och dessa kommer att redovisas nedan. Dessa 
tre metoder kommer även att användas i studien. 

4.2.1 Litteraturanalys 

För att ha möjlighet att finna de kvalitetsfaktorer som behövs för att kunna utföra en analys av 
arbetet, kommer en litteraturanalys att genomföras. Enligt Berndtsson et al. (2008) ska sökning i 
bibliotekets databaser samt sökning i tidsskrifter kombineras för att studien ska kunna uppnå en 
fullständighet. Sökning i bibliotek kommer att genomföras för att ta fram information om både 
UML (Unified Modeling Language) och ITIL (Information Technology Infrastructure Library). 
Sökning på ”Business Process” kommer att ske och framförallt kommer sökningar på biblioteket 
ske genom begreppen ”UML” och ”ITIL”. Detta för att ta reda på de grundteorier som de står för 
samt hur processerna modelleras enligt de olika teorierna.  

Processutveckling är ett område som ständigt förändras, och nya ting uppkommer för att enklare 
kunna uppnå den effektivitet och kvalitet som krävs. Därför kommer en sökning av tidsskrifter 
vara nödvändig, för att kunna hitta de kvalitetsfaktorer som är framtagna hittills. En överblick över 
de tidsskrifter som finns har redan påbörjats angående kvalitetsfaktorer hos modeller. Detta har 
resulterat i en insyn inom området, där slutsatsen är att ett stort antal kvalitetsfaktorer har 
framtagits. Därför kommer en tidsskriftssökning att vara nödvändig för att hitta de tidsskrifter som 
de nya tidsskrifterna baserar sina studier på. Sökningar på exempelvis ”Business process quality”, 
”Business process model quality”och ”Model quality” kommer att ske, då ett önskat resultat är 
information om kvalitetsfaktorer. 
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4.2.2 Intervju  

Utöver den litteraturanalysering som ska utföras, kommer även intervjuer att genomföras på 
företaget. Berntdsson et al. (2008) skriver att i en kvalitativ studie är det vanligt förekommande att 
använda sig utav öppna intervjuer. Öppna intervjuer kommer att användas eftersom målet är att få 
fram kvalitetsfaktorer hos processmodeller. Genom att begränsa intervjupersonens svar, kommer 
det troligtvis resultera i att flera kvalitetsfaktorer inte kommer fram under intervjun, då detta inte 
är något som räknas som självklara kunskaper. Kvalitetsfaktorerna kan istället vara underliggande 
åsikter om hur en processmodell ska struktureras eller se ut, istället för självklara faktorer som 
personen har vetskap om. Frågorna kommer inte följas med svarsalternativ, då detta också 
begränsar svaret om kvalitetsfaktorerna. Målet med intervjuerna är att få fram så mycket kunskap 
som möjligt om kvalitet hos processmodeller, där strukturerade och förbestämda frågor kan 
begränsa studien. Strukturerade intervjuer associeras ofta till kvantitativa studier, och passar därför 
inte denna studie.  

De första frågorna under varje intervju kommer att inleda med vad intervjupersonens roll inom 
processutvecklingen är och vilka aktiviteter som rollen innefattar. Därefter kommer frågornas 
omfattning vara om processmodeller och dess kvalitet. Intervjufrågorna kommer att planeras i 
förväg, men kommer inte strikt att följas. Detta eftersom frågorna ska hållas öppna på grund av att 
fler frågor kan tänkas uppkomma under intervjun. Denna intervjuform kallas för semistrukturerade 
intervjuer och beskrivs av Lewis et al. (2007) som en uppstrukturering av punkter eller alternativt 
frågor som behöver täckas under intervjun, men att dessa frågor kan variera från intervju till 
intervju. Frågornas ordning kan också förändras under konversationens gång. Även tillägg utav 
frågor kan ske under själva intervjun beroende på konversationens flöde. 

4.2.3 Observation 

Fem stycken observationer kommer även att utföras under studien, eftersom det kommer att hållas 
”workshops” eg. arbetstillfällen för processutvecklingen. Under dessa observationer kommer 
målet vara att få fram kvalitetsfaktorer under skapandet utav modellerna. Det som är intressant att 
se är om deltagarna använder några tekniker för att öka kvaliteten på modellerna, eller om 
modellerna är helt ostrukturerade. Observationerna har också målet att finna eventuella svårigheter 
eller möjligheter som uppstår om kunskapen kring kvalitet hos processmodeller existerar eller inte 
existerar inom gruppen.  

Enligt May (2005) behöver en lämplig grupp väljas ut för observation. Gruppen ska passa för det 
område som ska studeras. I detta fall kommer en observation utföras på en grupp som arbetar med 
processutveckling inom ett IT-företag. För att kunna få svar på huvudfrågeställningen behöver en 
IT-verksamhet studeras då ITIL är ett ramverk för IT-branschen. En processutvecklingsgrupp är 
också viktig att studera då arbetet fokuserar på kvalitetsfaktorer hos processmodeller.   

Workshops har planerats in på företaget som kommer att studeras. Under dessa observationer 
kommer dokumentation att utföras genom mycket anteckningar om vad som sägs under 
arbetstillfällena och vem som säger vad, med fokusering på kvalitetsfaktorer hos modellerna. 
Under observationerna kommer anteckningar att föras. Därefter kommer en sammanfattning att 
skrivas för samtliga observationer. 

4.3 Alternativa metoder 
Ett urval av olika metoder och metoder utfördes i starten av denna studie. Nedan diskuteras de 
metoder som valts att inte genomföras i denna studie. 
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4.3.1 Aktionsforskning 

Om en aktionsforskning eller även kallad ”deltagande observering” hade genomförts hade ett 
aktivt deltagande kunnat ske av processmodellernas utformning. Det hade kunnat hjälpa gruppen 
att betänka processmodellens kvalitet. Det negativa med en aktionsforskning är att all 
datainsamling inom området som studeras förlitas på forskaren (May, 2002). Deltagarna i den 
observerade gruppen litar fullt ut på att forskaren har mer kunskap inom området än vad de har. 
Det kan dessvärre vara så att forskaren i en aktionsforskning inte har den kunskapen (May, 2002). 
För att ha möjlighet att kontrollera hur det verkligen går till i praktiken togs trots allt beslutet att 
utföra en observation istället, då det troligtvis hade resulterat i en påverkan av gruppens syn på 
processmodeller och dess kvalitet på något vis. Då hade resultatet kanske blivit något helt annat. 
Istället finns det nu ett resultat som förhoppningsvis kan vara till hjälp för företagets fortsatta 
utveckling. I och med att en aktionsforskning inte utfördes, resulterade det i en faktisk inblick i 
hur det fungerar i verkligheten. 

4.3.2 Enkät 

Om en enkätsundersökning hade används i denna studie, hade en begränsning av svaren resulterat 
i att inte lika mycket information hade kommit fram i jämförelse med de öppna frågorna i 
intervjuerna. Troligtvis hade flera kvalitetsfaktorer framkommit, men det som är ”fullständighet” i 
en processmodell för en person, kanske betyder något helt annat för en annan person. Därför var 
det också bra med en intervju istället, då de fick chans att beskriva vad de menade. En enkät hade 
även begränsat möjligheterna till följdfrågor. Berntdsson et al. (2008) skriver att fördelen med en 
enkätundersökning är att flera personer kan nås. För att kunna nå samtliga aktivitetsledare gjordes 
därför även en observation istället. 
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5 Genomförande 
I detta avsnitt kommer genomförandet av metoderna att diskuteras och utvärderas. En analys 
kommer även att genomföras angående andra alternativa metoder som var möjliga att använda och 
en diskussion kommer att föras kring hur det hade påverkat studien. 

5.1 Litteraturanalys 
Sökningen av litteratur i bibliotekets databas skedde med hjälp av ord såsom ”business process 
development”, men huvudsakligen söktes litteratur med hjälp av ord som ”UML” och ”ITIL”. De 
senaste böckerna valdes ut och studerades. Den information som framtogs har varit mycket 
betydelsefull under hela studiens gång, då grundmodeller hittades och även grundteorier för UML 
och ITIL hittades. Det urval som gjordes i bibliotekets databas baserades på böckernas årtal och 
även på författare. Den bok som hittades som skrivits av OGC (2005) är mycket relevant för 
studien, då Office of Government Commerce (OGC) är den organisation som framtagit ramverket 
ITIL. 

I sökningen efter tidsskrifter användes med hjälp utav ord såsom ”business process development”, 
”business process model” samt ”business process model quality”. Studier som gjorts senast 2010 
hittades och även äldre. Studierna från 2010 relaterade ofta till vissa artiklar, exempelvis Lindland 
et al. (1994). Därför togs beslut om att basera detta arbetets studier på de artiklar som flera 
nyskrivna artiklar också gjort. Det som skedde med hjälp av tidsskriftssökningen var att 
information om andra modeller begränsades markant eftersom sökorden bestod av ”business 
process”. Detta var även syftet med sökningen av tidsskrifter, eftersom information om andra 
sorters modeller inte var relevant för denna studie. Något som tog lång tid var att hitta någon text 
om ramverket SEQUAL. En artikel hittades som förklarade ramverket mycket bra och som hade 
en tillhörande modell för ramverket. Eftersom det semiotiska ramverket är grunden till SEQUAL 
var det av hög relevans att ta med detta i studien, då en riktpunkt var att finna de senaste 
kvalitetsfaktorerna som identifierats inom vetenskapliga studier. Därför valdes artikeln från 
Krogstie, Sindre & Jørgensen (2006) ut som var en relativt ny studie. Deras artikel baserades på 
SEQUAL och de förklarade modellen ingående. Detta var ett stort stöd när checklistan skulle 
skapas. 

5.2 Intervju 
Det utfördes fem intervjuer på företaget, varav två intervjuer var telefonintervjuer och resterande 
intervjuer skedde på företaget. Samtliga intervjupersoner är inblandade i 
processutvecklingsprojektet som sker på företaget. Varje intervju tog ca 60 minuter att genomföra. 
Nedan beskrivs och presenteras de personer som blev intervjuade. 

5.2.1 Intervjupersoner 

I1 – Intervjuperson nummer 1 är 33 år och arbetar som processansvarig på företaget. Har läst på 
högskola och tagit kandidatexamen inom IT. Efter examen har personen arbetat med 
processutveckling sedan dess. 

I2 – Intervjuperson nummer 2 är 46 år och arbetar som projektledare samt som aktivitetsledare. 
Har arbetat med processutveckling i 4 år på företaget och har lång erfarenhet från branschen. 

I3- Intervjuperson nummer 3 är 44 år och arbetar som processledare på företaget. Har lång 
erfarenhet inom branschen och har arbetat med projektutveckling under närmare 12 år. 

I4 – Intervjuperson nummer 4 är 57 år och arbetar som aktivitetsledare på företaget. Innehar ITIL 
certifiering och har flera års erfarenhet av processutveckling. Personen är aktivitetsledare för 
incidenthanteringsprocessen. 
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I5 – Intervjuperson nummer 5 är 46 år och har befattningen VD inom företaget. Har 27 års 
erfarenhet inom IT-branschen och har varit VD på detta företag i två år. 

De intervjufrågor som ställdes till varje intervjuperson presenteras som bilaga i avsnitt 12.2 

5.2.2 Intervjuplanering 

Planeringen av intervjuerna grundades utifrån den delproblemställning som arbetet har angående 
kvalitetsfaktorer. Målet var att hitta kvalitetsfaktorer som ansågs var viktiga i praktiken.  

Inför samtliga intervjuer informerades personen om att intervjun kommer att spelas in, att det 
enbart är författaren av detta arbete som kommer att lyssna på materialet och att personen när som 
helst kunde avbryta intervjun. Personen fick också information om att frågorna inte behövde 
besvaras samt information om vad som sker med det inspelade materialet efter intervjun. Samtliga 
intervjupersoner informerades om att de är anonyma i studien.  

Inledningen i varje intervju rörde frågor kring intervjupersonen och deras arbetsuppgifter i 
processutvecklingsprojektet. Därefter ställdes relativt lika frågor till dem, men allt eftersom 
intervjuerna fortskred uppkom fler frågor, som var mer anpassade till deras specifika 
arbetsuppgifter.  

5.3 Observation 
Gruppen som observerades består av åtta aktivitetsledare, varav en samtidigt arbetar som 
projektledare för samma projekt. Som stöd finns även två externa konsulter tillgängliga i 
modelleringsgruppen. Varje workshop/arbetstillfälle har summerats i avsnitt 6.2.1. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt kommer flera begrepp att användas. Därför finns en begreppslista nedan som 
förklarar varje relevant begrepp. Detta för att enklare kunna förstå resultatet av de intervjuer och 
från de workshops som gjorts i studien. Därefter kommer resultatet av litteraturanalysen, 
observationerna och intervjuerna att presenteras.   

6.1 Begrepp 
För att reda ut vissa begrepp som träffats på under denna studie, kommer dessa definieras nedan. 
Dessa begrepp baseras på företagets definitioner. 

Kvalitet  – När företaget uppnår beställarens krav. Kvalitet för företaget är när kunden är nöjd. 

Processägare – VD på företaget, ansvarar för samtliga processer så att beställare får det som 
förväntas. I detta fall är beställaren både kund och styrelse. 

Processansvarig – Kontrollerar och hanterar processerna inom företaget så att resultatet av 
processen blir enligt beställarens krav. I detta fall är beställaren företagets styrelse. 
Processansvarig har fått deligering utav VD att kontrollera detta. 

Processledare – Ansvarar för förvaltningen av processen. 

Huvudprojektledare– Kontrollerar att processerna tas fram i linje med de förväntningar och krav 
som kommit från beställaren. I detta fall är beställaren företagets kund. 

Delprojektledare – Personal som utformar de processer utifrån de styrkort som skapats. Företaget 
benämner även en delprojektledare som en aktivitetsledare. I arbetet kommer huvudsakligen 
begreppet ”aktivitetsledare” att användas. 

Aktivitetsledare – En delprojektledare är detsamma som en delprojektledare. Hos företaget 
används två olika begrepp om samma roll i detta avseende. 

Process-styrkort – Styrkort används för varje process när de ska skapas. De krav som processen 
har står på styrkortet så att aktivitetsledaren har en utgångspunkt under utformningen utav 
processen. Målsättning för processen är inkluderat i styrkortet samt de invärden och utvärden som 
måste finnas med. Ett process-styrkort är ingen kvalitetsfaktor för processmodellen i sig, utan 
skiljer sig från process till process. Denna finns enbart för att ge stöd åt processutvecklaren, och 
ser till att personen får den domänkunskap som krävs för att utforma den nya processen. 

Roll – En roll benämns en person som arbetar inom processen beroende på vilken arbetsuppgift 
personen ansvarar för eller arbetar med. 

Aktör  – Har samma betydelse som begreppet ”Roll”.  

6.2 Resultat av intervjuer samt workshops på företaget 
Det ska vara möjligt att kunna skapa processmodeller med hög kvalitet för verksamheter utan att 
behöva lägga ned enorma pengar på sökande efter kvalitetsfaktorer. Inom företaget värdesätter de 
mycket erfarenhet inom branschen och har därför använt sig utav erfaren personal med ITIL 
certifiering. De kvalitetsfaktorer som framtagits presenteras nedan. Dessa baseras på de intervjuer 
som gjorts av I1- I5 samt under observation utav workshops. 

Helhet 

Under W1-W3 har en övergripande modell utav samtliga processer skapats. Utifrån denna modell 
fick samtliga aktivitetsledare en specifik process att modellera i W3. I4 menar på att den viktigaste 
kvalitetsfaktorn för en processmodell är att den ska påvisa relationerna mellan de olika 
processerna och att man ska kunna se aktiviteternas olika syften om varför de sker. I2 ansåg 
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samma sak och sa: ”En enskild process är värdelös om den inte sammankopplas med 
verksamhetens andra processer.” 

Under W5 som hölls på företaget startades skapandet utav processmodellerna. Det som då skedde 
var att de tog vara på varandras kunskaper och kontrollerade vilken information som överfördes 
mellan de olika processerna. Detta gjordes för att kunna skapa en helhet för samtliga processer. 

Modellen ska spegla verkligheten 

Processmodellen ska enligt samtliga intervjuade på företaget ta vara på den domänkunskap som 
existerar. Den teknik som samtliga intervjuade personer rekommenderade var att intervjua 
personal som arbetar inom processen idag. Det är viktigt att ta reda på detaljer, enligt I4. Samtliga 
berättade att de som arbetar i processen oftast vet vad som fungerar bra och vad som fungerar 
mindre bra. En värdesättning utav domänkunskapen väger tungt på företaget och en processmodell 
måste innehålla det som existerar i verkligheten. I5 beskrev att ”En processmodell måste spegla 
verkligheten.” 

Beskrivningsteknik 

I1 hade ett krav på att modellerna ska följa en viss beskrivningsteknik, alltså ett modelleringsspråk 
som definierats i detta arbete i avsnitt 2.11. I3 ansåg att en processmodell ska vara korrekt 
beskrivet med hjälp utav någon beskrivningsteknik. I4 berättade att aktivitetsledarna inte fått 
någon speciell beskrivningsteknik att följa, utan att det är upp till dem att designa och strukturera 
upp modellen som de önskar. De följer alltså inte någon beskrivningsteknik, utan detta var enbart 
en önskan från I1 av att göra det.  

Fullständig 

I5 tillsammans med I2 och två externa konsulter med expertkunskap av ITIL, utformade de 
såkallade processstyrkorten. En processmodell måste uppfylla alla de krav som finns på dessa 
styrkort för att modellen ska vara fullständig. I4 har arbetat utifrån dessa styrkort och I4 beskriver 
de krav som processstyrkorten tar upp: 

- Processmodellen ska visa de invärde och utvärde som nämns i styrkortet 

- Processmodellen ska tydligt visa samtliga aktiviteter i modellen samt aktiviteternas syfte 

- Processmodellen ska visa samtliga roller som arbetar i processen 

Arbetsinstruktion 

Processmodellen ska vara möjlig att använda enligt I4. Under de intervjuer som utförts har 
samtliga berättat att processmodellen ska vara en slags arbetsinstruktion för den personal som ska 
arbeta i processen. I1 lägger mycket tyngd i att anställda och nyanställda ska kunna använda 
processmodellen som en arbetsinstruktion. I5 anser även att processmodellerna ska utnyttjas av 
personal och även utav beslutsfattare inom verksamheten, så att de kan se processernas relationer 
till varandra. I5 tror att processmodellerna kommer att användas mest utav personalen som arbetar 
i processerna, men att den översiktliga processmodellen kommer vara mycket användbar för 
beslutsfattarna. 

Ramverksbaserat 

Samtliga intervjupersoner har berättat hur viktig modellerarens bakgrund är för att kunna skapa en 
processmodell med hög kvalitet. I4 antyder att det är onödigt att lämna ett vinnande koncept som 
personen sett fungera förut. Därför använder de sig också av ITIL, då detta är baserat på ”best 
practices”. I2 sa att det är bättre att lära av andra företags misstag än att upptäcka dem själv. 

För att försöka undvika de fel och misstag som andra företag gjort, är det troligtvis bra att följa ett 
visst ramverk enligt I1. I detta fall följer verksamheten ramverket ITIL som ska ge stöd i 
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skapandet utav processmodellerna. I4 ville ändå förtydliga att det inte enbart är ramverket ITIL 
som de arbetar utefter, utan de drar även nytta av den erfarenhet som finns inom företaget.  

 

Effekten 

Det är viktigt för verksamheten att varje aktivitet har ett syfte och att aktiviteten levererar någon 
form utav data enligt I4. Under samtliga workshops har de fokuserat på effekten utav aktiviteterna 
(speciellt i W3). Om en aktivitet inte medför någon effekt, ska denna aktivitet utvärderas om 
varför den finns med i processen, och troligtvis tas bort från processen om utvärderingen påvisar 
att aktiviteten är onödig. 

Informationsöverföringar 

Samtliga aktiviteter ska tydligt påvisa vilken information/data som överförs. Varje aktivitet ska ha 
någon form av indata och utdata enligt I3.  

Lättillgänglig 

Varje processmodell ska vara lättillgänglig för både personal och styrelse. Detta för att 
huvudsakligen underlätta arbetet för personalen som arbetar i processen säger I1. Enligt I5 
kommer varje process att läggas ut i företagets system, så att samtlig personal har 
processmodellen tillgänglig. 

Lättläst 

Processmodellen ska vara enkel att förstå för samtliga inom företaget. Detta underlättar arbetet 
som sker i processen och för att nyanställda ska få en uppfattning om vad som ska göras och vem 
som gör vad. När I4 skapar sin processmodell utgår personen ifrån att personalen har tillräckligt 
med kunskap för att kunna läsa I4’s process. I4 sa: ”Så pass bevandrad måste man vara när man 
arbetar i en process så att man till en viss nivå förstår vad en funktion gör.”  

Roller 

En processmodell ska enligt I3 tydligt påvisa vem som gör vad. Enligt I5 är det bland det 
viktigaste som en processmodell måste innehålla för att den ska vara till nytta för verksamheten. 
Det är därför viktigt att processmodellen tydligt visar vilken roll i verksamheten som ansvarar för 
vilken aktivitet.  

Funktionell design 

Företaget använder sig utav swimlanes, ”fiskar” som är aktiviteterna, samt diamantsymbol som 
beslutsnod. Det är viktigt att processmodellerna är klickbara på varje aktivitet så att varje roll kan 
gå in och läsa om sina arbetsuppgifter säger I4. Dock finns inget krav på någon speciell teknik, 
utan ska enbart inneha en funktionell design som beskriver varje aktivitet med en kort text. Enligt 
I1 kan processmodellerna vara till nytta för kunder, och därför behöver det vara modellerat på ett 
enkelt sätt, utan några krångliga symboler och regler. 

Dokumentation 

Under en processmodell ska det alltid finnas med någon form utav text som kompletterar 
modellen. Detta tyckte I3 var viktigt eftersom misstolkningar lätt kan ske annars. Varje 
processmodell ska beskrivas hur processen går till, även i text. Enligt I4 är det svårt att 
missuppfatta processmodellen om modelldesignen är lättläst samt när det finns en kompletterande 
dokumentation till. I4 har beskrivit sin incidenthanteringsprocess baserat på rollerna. Rollerna som 
befinner sig i processen kan sedan gå in på just deras aktivitet och se vad aktiviteten innefattar. Då 
får personen en mycket bättre förståelse för aktiviteten som inte går att misstolka, enligt I4. 

Bestämd detaljnivå 
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Något som verksamheten fokuserade mycket kring under W2-W5, var de olika detaljnivåerna. 
Nivå 1 var en översiktlig bild utav samtliga processer inom verksamheten och nivå 5 var en 
mycket detaljerad beskrivning utav en enskild process. Samtliga aktivitetsledare ansåg att det var 
mycket viktigt att bestämma sig för vilken detaljnivå som skulle skapas fram. En kvalitetsfaktor är 
enligt I2 att ha definierat samtliga nivåer för att all personal och styrelsen ska ha klart för sig 
vilken nivå som innehåller vad. Varje processmodell måste tydligt visa vilken detaljnivå som den 
skapats i. Annars är risken att förväntningarna på processmodellen blir högre eller alternativt lägre 
än det som skapats. 

6.2.1 Sammanfattning av samtliga observationer 

De observationer som utfördes gav inte lika mycket till studien som förväntat. Det var mycket 
begreppsdiskussioner som tog lång tid och det fanns ingen direkt fokusering på 
processmodellernas beskrivningsteknik. Det som skedde var att de externa konsulterna fokuserade 
enbart på ITIL, och använde deras ”fiskar” i modellerna. Det uppkom aldrig någon diskussion 
angående beskrivningstekniker eller liknande, då var och en fick sköta det på egen hand efter de 
workshops som tillhandahållits samtliga aktivitetsledare. 

W1 – Workshop 1 
Samtliga aktivitetsledare deltar på första workshopen. Där diskuterar personerna de begrepp som 
kommer att användas. Projektledaren har redan innan, tillsammans med VD och två externa 
konsulter, tagit fram en översiktsbild över alla processer. Modellen visas upp på arbetspasset så att 
aktivitetsledarna ska få se hur processerna hänger samman med varandra. Det blir en lång 
diskussion om begrepp såsom ”projekt”, ”uppdrag”, ”process” osv. Dessa reds ut, men ingen 
begreppsmodell skapas. Det var ingen som antecknade något när det diskuterades. Modellen som 
visades upp för aktivitetsledarna följde ingen beskrivningsteknik, utan de två externa konsulterna 
har utgått från ITIL. 

W2 – Workshop 2 
Aktivitetsledarna får vara med och diskutera angående modellen som visades förra gången. 
Samtliga aktivitetsledare deltar, samt de två ITIL-konsulterna som företaget tagit in som stöd. Det 
uppstår förvirring angående vilken detaljnivå som aktivitetsledarna ska skapa sina modeller i. De 
beslutar att en modell av detaljnivå måste finnas så att alla utför processerna på samma detaljnivå. 
Detta planerar de att arbeta med till W3. Åter igen uppkommer begreppsdiskussion, och flera 
missuppfattar varandra när olika begrepp används. Det visar sig att de talat om samma sak, men 
benämner ”projekt” olika. Aktivitetsledarna får vara med och strukturera om översiktsbilden, 
eftersom det inte passade ihop med verkligheten på ett korrekt sätt. 

W3 – Workshop 3 
Under denna workshop deltar VD (I5) och processansvarig (I1) för att diskutera den översiktliga 
modellen. Det beslutas att modellen ska ha ett mer kundfokuserat syfte, och att den översiktliga 
modellen nu är svår att utläsa för någon som inte varit med och utvecklat den. Detaljnivån har 
presenterats av projektledaren. Det beslutas även att detaljnivå 3 ska vara färdig till sista maj i år 
för åtta stycken processer. Den högsta detaljnivån är 5, vilket är en modell med mycket detaljer. 
Detaljnivå 1 är den översiktliga modellen. 

W4 – Workshop 4 
Styrkort utformas tillsammans med aktivitetsledarna och projektledaren. Som stöd finns en extern 
konsult som är certifierad inom ITIL. De går igenom de åtta processer som det ska skapas 
modeller för och varje aktivitetsledare har fått en process var. För att kunna få en helhet av 
processerna diskuteras in- och utvärden för varje process samt vilka roller som finns med i 
processen. Ingen diskussion kring beskrivningsteknik har ännu tagits upp. 

W5 – Workshop 5 
I denna workshop arbetas det på fri hand, men alla aktivitetsledare hjälper varandra med att 
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identifiera olika aktiviteter och de strukturerar upp hur de ska samla in information. Flera av dem 
kommer att använda sig utav intervjuer för att kunna uppnå en så verklig bild av verkligheten som 
möjligt i sina modeller. Några få baserar modellerna på egen erfarenhet och ska inte använda sig 
utav några intervjuer av personalen.  

 

6.3 Kvalitetsfaktorer från litteratur 
Det finns flera studier som skriver om kvalitetsfaktorer hos processmodeller. Det är svårt att 
bedöma en modell för ett företag när det finns så många olika faktorer att tänka på när modellering 
av en modell sker. En kvalitetsfaktor är en viktig beståndsdel hos en modell för att modellen ska 
kunna uppnå hög kvalitet. För att kunna besvara vilka faktorer som behöver uppfyllas för att 
uppnå hög kvalitet hos processmodeller behöver en litteraturstudie utföras för att ta reda på vad 
som tidigare nämts angående detta.  

6.4 Kvalitetsfaktorer och dess påverkan på processmodeller 
För att få en processmodell att uppnå hög kvalitet krävs det kunskap om vilka faktorer som bör 
beaktas. Persson och Stirna (2009) skriver att modeller som inte uppnår kvalitet är fullständigt 
oanvändbara. I studien av Persson och Stirna (2009) citerar de en intervju som säger att de mesta 
processmodeller som skapats är skräp. Enligt dem är detta ett resultat av att verksamheterna inte 
har kunskap om vilka kvalitetsfaktorer hos modellerna som ska uppfyllas. 

Under denna studie har två ramverk hittats. Det såkallade semiotiska ramverket samt SEQUAL 
ramverket. Eftersom detta arbete baserar sin studie på Lindland et al. (1994) är det viktigt att 
beskriva det semiotiska ramverket som grundats av dessa författare. En översiktlig modell över 
deras tolkning på kvalitet hos modeller finns beskrivet i avsnitt 2.16. Det semiotiska ramverket har 
sedan utvecklats vidare till ramverket SEQUAL, som Krogstie, Sindre & Jørgensen, (2006) 
skriver om. Det är viktigt att beakta ny forskning inom området för att kunna utvärdera en 
processmodells kvalitet. Eftersom ett så stort antal kvalitetsfaktorer hittats, har ett urval utförts 
baserat på de intervjuer som gjorts på företaget. Flera av kvalitetsfaktorerna som uppkommit i de 
två ramverken, har även företaget talat om under intervjuerna. Andra studier har också hittats och 
kommer att presenteras nedan. Hommes & Reijswoud (2000) har skrivit om modellteknikens 
påverkan på modellens kvalitet, och därför har detta även beaktats i denna studie. Med hjälp av de 
två ramverken har även kvalitetsfaktorerna kunnat placeras i olika kvalitetsnivåer. Ramverken 
kommer nedan att beskrivas i kronologisk ordning. 

6.4.1 Semiotiskt ramverk 

Eftersom denna studie baseras på de kvalitetsfaktorer som nämns i artikeln av Lindland et al. 
(1994), beskrivs det nedan tre olika kvalitetsnivåer som författarna tar upp. Dessa nivåer kallas för 
semiotiska nivåer. Inom varje nivå existerar flera kvalitetsfaktorer, som kommer att summeras 
med ett begrepp efter varje nivå. Detta utförs för att förtydliga vilka kvalitetsnivåer som tas upp i 
de olika modellerna och för vilka kvalitetsnivåer som existerar i varje kvalitetsnivå. Dessa 
kvalitetsnivåer fokuserar på konceptuella modeller och kommer sedan att vara till grund för den 
checklista som skapas. Varje kvalitetsfaktor i kvalitetsnivåerna som tas upp nedan måste uppfyllas 
i en modell för att uppnå kvalitet (Lindland et al., 1994). 

Det semiotiska ramverkets tre nivåer innefattar: 

- Syntaktisk kvalitet 

Den syntaktiska kvalitetsnivån fokuserar på modelleringsspråket och dess regler. För att 
kunna uppnå en syntaktisk kvalitet hos sin processmodell får modellen inte innehålla 
morphologiska fel (Lindland et al. 1994). Detta betyder att om symboler som inte finns med i 
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modelleringsspråkets alfabet används, kan modellen inte uppnå syntaktisk kvalitet. Modellen 
får heller inte innehålla grammatiska fel (baserat på det modelleringsspråk som används). 

Kvalitetsfaktorer i den syntaktiska nivån: Modelleringsspråk 

- Semantisk kvalitet 

Processmodellen har ingen möjlighet till att uppnå den semantiska kvalitetsnivån om 
modellen saknar något som finns i den modellerade domänen eller motsatsen. Citat: “The 
more similar the model and domain, the better the semantic quality; the more different, the 
worse the quality.” (Lindland et al., s. 46, 1994) 

Kvalitetsfaktorer i den semantiska nivån: Spegla domänen 

- Pragmatisk kvalitet 

Denna kvalitetsnivå fokuserar på en förståelse utav modellen. För att kunna uppnå 
pragmatisk kvalitet, måste det försäkras om att samtliga inblandade förstår modellen 
(Lindland et al., 1994). Detta betyder att alla relevanta åskådare av modellen förstår den till 
fullo. Genom att den är lättförstådd kan den pragmatiska kvaliteten uppnås.  

Kvalitetsfaktorer i den pragmatiska nivån: Lättförstådd 

6.4.2 Ramverket SEQUAL 

Efter studien av Lindland et al. (1994) utvecklades det semiotiska ramverket, till det som nu kallas 
för SEQUAL. SEQUAL är också ett ramverk, men med utökade kvalitetsfaktorer. Krogstie, 
Sindre och Jørgensen, (2006) beskriver denna modell och även de olika kvalitetsnivåerna. Denna 
modell tas med eftersom det är en utvecklad modell efter det semiotiska ramverket. De nedan 
nämnda kvalitetsnivåerna är också grundat på konceptuella modeller. 

- Fysisk kvalitet 

För att uppnå hög fysisk kvalitet behöver modellen vara tillgänglig som en fysisk atefakt som 
representerar kunskap (Krogstie, Sindre och Jørgensen, 2006). En faktor för att uppnå den 
fysiska kvaliteten kallar Krogstie, Sindre och Jørgensen (2006) för externalisering. Det 
betyder att personer (intressenter) som läser modellen ska kunna förstå modelleringsspråket. 
Modellen behöver även uppnå internalisering, vilket betyder att modellen ska vara tillgänglig 
så att personal kan tolka modellen.  

Kvalitetsfaktorer i den fysiska nivån: Externalisering, Internalisering. 

- Empirisk kvalitet 

Personen som tolkar modellen ska enbart kunna titta på modellen för att kunna utvärdera om 
modellen uppnår en empirisk kvalitet (Krogstie, Sindre & Jørgensen, 2006). Modellen ska 
innefatta en innehållsrik layout för grafer, och texten ska vara läsbar. Detta var även viktigt 
för företaget enligt I1 och I4. 

Kvalitetsfaktorer i den empiriska nivån: Innehållsrik layout, läsbarhet 

- Syntaktisk kvalitet 

Likt beskrivningen av det semiotiska ramverkets syntaktiska kvalitetsnivå, som beskrivits 
ovan, fokuserar den fortfarande på modelleringsspråket. Samtliga symboler som används ska 
överensstämma med modelleringsspråket och dess regler. I Figur 2 i detta arbete, baserat på 
Lindland, Sindre och Sølvberg (1994) visas modelleringsspråkets betydelse för en modell i 
förhållande till domänen och publiken. Ju mer omfattande modellen blir under 
modelleringsprocessen kommer oförståelsen hos publiken för flera olika symboler att öka. 
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För I1 och I3 var det viktigt att inte försvåra processmodellerna med komplicerade regler och 
beskrivningstekniker. 

Kvalitetsfaktorer i den syntaktiska nivån: Användande av modelleringsspråk 

- Semantisk kvalitet  

Allt som finns med i processmodellen ska vara korrekt och relevant för problemet. Det ses 
exempelvis som onödigt att ha med för mycket information i modellen om detta inte är 
nödvändigt för att modellen ska kunna uppnå sitt syfte. Det som modellen innefattar ska vara 
korrekt för att en fullständighet ska kunna uppnås. När modellen kommit till en punkt där 
fortsatt modellering är mindre fördelaktigt än att enbart acceptera modellen i nuvarande läge 
rekommenderas det att modellen är färdig, och därmed fullständig enligt Krogstie, Sindre och 
Jørgensen (2006).  

Kvalitetsfaktorer i den semantiska nivån: Systemavgränsning för att fullständighet ska kunna 
uppnås 

- Uppfattad semantisk kvalitet 

Denna kvalitetsnivå innefattar överensstämmandet mellan aktörernas tolkning av modellen 
och deras nuvarande kunskap om domänen (Krogstie, Sindre & Jørgensen, 2006). Om det 
överensstämmer med modellen uppnås en uppfattande semantisk kvalitet hos modellen. På 
företaget kontrollerar aktivitetsledarna detta genom intervjuer av personal som berörs av 
processen. Aktivitetsledarna frågar hur deras arbetsuppgifter ser ut och hur allt fungerar. 
Detta för att få en gemensam och korrekt bild av verkligheten.  

Kvalitetsfaktorer i den uppfattande semantiska nivån: Modellen ska stämma överens med 
aktörernas tolkning av modellen och deras nuvarande kunskap om domänen. 

- Pragmatisk kvalitet 

En kvalitetsfaktor för att kunna uppnå pragmatisk kvalitet är faktorn förståelse. Alltså hur väl 
publiken förstår modellen. Det som skiljer den pragmatiska kvaliteten med den uppfattade 
semantiska kvaliteten är där fokus på förståelsen ligger. Den semantiska kvaliteten fokuserar 
på aktörernas domänkunskap som ska stämma överens med modellen. För att uppnå denna 
förståelse hos den pragmatiska kvaliteten måste kunna presentera modellabstraktioner så att 
modellen kan ses ifrån olika synvinklar och för olika intressen enligt Krogstie, Sindre och 
Jørgensen (2006). Modellen måste även ha en kompletterad beskrivning. 

Kvalitetsfaktorer i den pragmatiska nivån: Förståelse, Olika synvinklar, Textbeskrivning. 

- Social kvalitet 

I denna nivå skrivs det bland annat att en gemensam överenskommelse kring kunskap och 
tolkning ska kunna ske (Krogstie, Sindre & Jørgensen, 2006). Publiken ska kunna komma 
överens om samma tolkning och kunskap kring domänen med hjälp av modellen. 

För att uppnå hög social kvalitet ska modellen kunna användas för konfliktlösning och kunna 
länkas mellan olika modelleringsverktyg.  

Kvalitetsfaktorer i den sociala nivån: Genomförbara överenskommelser, kan användas för 
konfliktlösning samt länkas mellan olika modelleringsverktyg. 

- Organisationell kvalitet 

Det är enbart en faktor som behöver uppfyllas i denna nivå. Det är att modellen ska uppfylla 
organisationens mål med modelleringen (Krogstie, Sindre & Jørgensen, 2006). Modellen ska 
lösa problemet som fanns innan modelleringen startade. Att modellen ska kunna 
implementeras som en lösning på problemet skriver även Persson och Stirna (2009).  
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Kvalitetsfaktorer i den sociala nivån: Löser problemet 

För samtliga av tidigare nämnda kvalitetsnivåer måste modellen vara genomförbar. Enligt 
Lindland et al (1994) ska de semiotiska kvalitetsnivåerna följas för att kunna göra modellen 
genomförbar.  

6.4.3 Implementerbar 

Det är enklare att utvärdera kvalitet hos processmodeller om de redan är implementerade. Moody 
(2005) skriver att det är enklare att utvärdera kvaliteten på en färdig produkt än på en logisk 
specifikation. Moody och Shanks (2003) skriver att modellen ska gå att implementera. Detta var 
något som I5 fokuserade mycket på. Effekten av processmodellen var mycket viktig. För att ha 
möjlighet att utvärdera om processmodellen är implementerbar måste processmodellen bland 
annat visa vilken teknologi som krävs för att processen ska fungera (Moody & Shanks, 2003). 
Innan implementering av processen sker, kan det alltså vara bra att använda sig utav 
processmodellen för att kontrollera om en implementering är möjlig eller inte.   

6.4.4 Modelleringsteknik 

För att kunna uppnå hög kvalitet i en processmodell behöver modelleringstekniken vara av hög 
kvalitet (Hommes & Reijswoud, 2000). Författarna skriver att modelleringstekniken har en stark 
koppling till modellen. Modelleringsteknikens kvalitetsfaktorer påverkar modellens kvalitet. Varje 
kvalitetsfaktor kommer att beskrivas nedan. I1 beskrev att ett utav företagets mål är att följa någon 
modelleringsteknik, men att de för tillfället kombinerat ihop några tekniker som de ansett vara bra. 
Bland annat ITIL och företagets erfarenheter. Därför behöver också modelleringstekniken 
utvärderas för att processmodellen ska uppnå kvalitet. Figur 3 visar kopplingen Hommes och 
Reijswoud (2000) gjort mellan fem faktorers påverkan på teknikens kvalitet. Genom dessa 
kvalitetsfaktorer utvärderas modelleringstekniken. Därför kommer modelleringstekniken och dess 
faktorer att användas i checklistan som en separat modell eftersom den resterande modellen är ett 
resultat av de kvalitetsfaktorer som en processmodell ska inneha för att uppnå hög kvalitet. Men 
eftersom tekniken påverkar modellens kvalitet, måste detta ändå finnas med. Därför resulterar 
detta i en egen modell som sammankopplas med checklistan i avsnitt 6.6. 

 

Figur 3. Visar modelleringsteknikens påverkan på modellens kvalitet. Modellen är anpassad från 
Hommes och Reijswouds modell (s. 4, 2000) 
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Figur 3 ovan visar fem kvalitetsfaktorer som behöver uppnås för att modelleringstekniken ska 
uppnå hög kvalitet. Nedan beskrivs dessa faktorer.  

• Anpassningsbar - Modelleringstekniken ska passa för den domän som ska modelleras 

• Fullständig – Alla nödvändiga koncept inom domänen ska kunna representeras 

• Sammanhang – Delmodellerna ska kunna representera en helhet 

• Förståelse - Modelleringstekniken ska vara möjlig att förstå för samtliga deltagare 

• Uttrycksfull - Det ska vara möjligt att kunna använda modelleringstekniken för samtliga 
processer 

6.5 Kvalitetsfaktorer i praktiken och i teorin 
För att ha möjlighet att skapa en checklista måste varje kvalitetsfaktor beaktas och summeras. 
Figur 4 som visas i en tabell nedan baserad på de faktorer som tagits fram från företaget samt från 
litteraturen. I Figur 4 presenteras de kvalitetsfaktorer som hittats under studien samt en 
beskrivning av hur dessa kan uppnås. Denna lista kan kompletteras som en textuell förklaring till 
den checklista som skapats i avsnitt 6.6. 

 

Kvalitetsfaktorer Beskrivning Tillhör kvalitetsnivå  

Företaget   

Visar en helhet Ska tydligt visa relationerna 
till relevanta processer 

Semantisk nivå 

Speglar verkligheten Genom intervjuer ska 
modellen vara en avbild av 
verkligheten 

Semantisk nivå 

Följer en beskrivningsteknik Processmodellen måste följa 
ett modelleringsspråk 

Syntaktisk nivå 

Visar aktiviteter Aktiviteterna måste finnas 
med i processmodellen 

Syntaktisk nivå 

Visar in och utvärden Processmodellen ska 
innehålla in- och utvärden 
som sker i processen 

Syntaktisk nivå 

Visar roller De roller som innefattas i 
processen måste finnas med i 
processmodellen 

Syntaktisk nivå 

Används som 
arbetsinstruktion 

Processmodellen ska kunna 
användas som en 
arbetsinstruktion för personal 

Fysisk nivå 

Följer ett ramverk Processmodellen måste följa 
ett ramverk för att inte göra 
misstag som redan gjorts 
inom branschen. 

Syntaktisk nivå 

Aktiviteterna ska ha en effekt Samtliga aktiviteter måste ha 
ett betydelsefullt värde 

Semantisk nivå 
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Finns fysiskt tillgänglig 
internt 

Personal och styrelse ska ha 
åtkomst av samtliga 
processmodeller 

Fysisk nivå 

Externa intressenter förstår Externa intressenter ska 
förstå processmodellen. 

Fysisk nivå 

Är läsbar Processmodellen ska vara 
läsbar för samtliga 
intressenter. 

Empirisk nivå 

Har en funktionell design Processmodellen ska 
designas på ett funktionellt 
sätt med klickbara aktiviteter 
med tillhörande text 

Empirisk nivå 

Har tillhörande 
dokumentation 

Det måste finnas en 
förklarande text som 
kompletterar 
processmodellen 

Pragmatisk nivå 

Visar en bestämd detaljnivå Varje processmodell ska ha 
en bestämd detaljnivå för att 
förbättra kommunikation 
mellan personal och styrelse 

Syntaktisk nivå 

Möjliggör separat fokus på 
varje process 

Den enskilda processen ska 
kunna överblickas 

Modelleringsteknik 

Litteratur   

Använder ett 
modelleringsspråk 

Ett modelleringsspråk ska 
användas. Regler och 
grammatik hos 
modelleringsspråket måste 
följas. 

Syntaktisk nivå 

Speglar domänen Processmodellen ska vara en 
avbild av domänen som 
modelleras 

Semantisk nivå 

Har en innehållsrik layout Layouten ska vara 
innehållsrik för grafer 

Empirisk nivå 

Är läsbar Texten i processmodellen ska 
vara läsbar 

Empirisk nivå 

Har en systemavgränsning Modellera inte mer 
information än vad som är 
nödvändigt i 
processmodellen 

Semantisk nivå 

Överensstämmer med 
aktörernas tolkning 

Processmodellen ska stämma 
överens med aktörernas 
tolkning och kunskap kring 
domänen 

Uppfattad semantisk 
nivå 
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Överensstämmer med 
publikens tolkning av 
modellen 

Hur väl publiken kan tolka 
modellen 

Pragmatisk nivå 

Visas ur relevanta synvinklar Modellen ska kunna visa 
olika synvinklar av processer 
för olika intressenter som 
berörs 

Pragmatisk nivå 

Har tillhörande 
dokumentation 

En beskrivande text måste 
komplettera processmodellen 

Pragmatisk nivå 

Överensstämmer mellan 
modell och domän 

Det ska finnas en 
överensstämmande tolkning 
mellan modellen och 
domänens tolkning och 
kunskap om processen 

Pragmatisk nivå 

Kan länkas mellan olika 
modelleringsverktyg 

Processmodellen ska kunna 
länkas mellan olika 
modelleringsverktyg  

Social nivå 

Kan användas vid 
konflikthantering 

Processmodellen ska kunna 
användas vid 
konflikthantering 

Social nivå 

Löser problemet Processmodellen ska lösa 
problemet som fanns innan 
modelleringen startade 

Organisationell nivå 

Är implementerbar/Visar 
nödvändig teknik 

Modellen måste visa 
nödvändig teknologi för att 
processen ska kunna 
implementeras 

Syntaktisk nivå 

Kan ge samma tolkning och 
kunskap om domänen 

Publiken ska kunna komma 
överens om samma tolkning 
och få samma kunskap kring 
domänen med hjälp av 
modellen 

Social nivå 

Följer en modelleringsteknik * Se avsnitt 6.4.4 Modelleringsteknik 

Figur 4. Tabell av kvalitetsfaktorer baserat på intervjuer, workshops samt litteratursökning och en 
tillhörande textuell förklaring för samtliga faktorer. 

6.6 Checklista 
I detta avsnitt kommer en checklista att presenteras. Denna checklista kan användas som ett stöd 
för verksamheter som har som mål att uppnå kvalitet hos sina processmodeller. Checklistan svarar 
på frågeställningen om vilka kvalitetsfaktorer som behöver beaktas för att kunna uppnå kvalitet 
hos processmodeller. 

I Figur 5 som presenteras nedan visas den checklista som skapats. Varje kvalitetsfaktor som 
presenteras i cirklarna har ordnats efter ett antal kvalitetsnivåer (rektanglarna) som hittats i 
litteraturen. Varje kvalitetsfaktor är baserad på litteratur och på intervjuer samt workshops på 
företaget. Överst befinner sig kvalitetsnivån ”modelleringsteknik”. Dessa faktorer ska inte 
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uppfyllas inom processmodellen utan dessa ska beaktas när valet av modelleringsteknik är 
aktuellt. Detta har ändå valts att tas med i checklistan, eftersom modelleringstekniken påverkar 
processmodellens kvalitet (Hommes & Reijswoud, 2000). Modelleringstekniken innefattar det sätt 
som används för modellering.  
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Visar aktiviteter Visar rollerSyntaktisk nivå

Semantisk nivå

Fysisk nivå

Empirisk nivå
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Social nivå
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Varje aktivitet 
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modellen

Visas från olika 
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Tillhörande 
dokumentation 
finns tillgänglig

Ger samma 
tolkning och 

kunskap till alla 
om domänen

Överensstämmer med 
aktörernas tolkning av 
domänen och deras 
nuvarande kunskap
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för 

konflikthantering

Kan länkas 
mellan olika 

modelleringsver
ktyg

Har en 
funktionell 

design
Är läsbar

Modelleringsteknik Går att förstå
Är 

anpassningsbar
Har ett 

sammanhang
Är fullständig Uttrycksfull

Visar relationer till 
relevanta 
processer

Speglar domänen 
korrekt

Visar tydlig 
detaljnivå

Möjliggör fokus 
på enskild 
process
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teknik

 

Figur 5. Checklista av kvalitetsfaktorer hos processmodeller som måste uppfyllas för att uppnå 
hög kvalitet. 
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6.7 Förklaring av checklistan 
Nedan kommer en förklaring att ske utav checklistan som skapats i avsnitt 6.6. Detta för att bland 
annat förklara hur tolkningen av kvalitetsfaktorerna gjorts, och varför beslutet om att ta med eller 
eventuellt inte ta med vissa kvalitetsfaktorer som uppkommit i resultatavsnittet. Checklistan består 
utav åtta kvalitetsnivåer som hittats i litteraturen. Genom de intervjuer som gjorts på företaget, har 
flera kvalitetsfaktorer lagts till i vissa kvalitetsnivåer samt en faktor angående teknik som kommer 
från Hommes och Reijswoud (2009). Nedan förklaras och analyseras det varför dessa 
kvalitetsfaktorer uppkommit där, och varför de placerats i en specifik kvalitetsnivå. 

I4 nämnde i sin intervju att det krävs en funktionell design utav modellen så att den blir enkel att 
följa, och på det viset kan förklaringar av aktiviteter visas genom att klicka på varje aktivitet. I 
litteraturen nämde Krogstie, Sindre & Jørgensen (2006) att för att uppnå en empirisk kvalitetsnivå 
i ramverket SEQUAL krävs en innehållsrik layout för grafer. Detta tolkas som två lika 
kvalitetsfaktorer rörande layout och därför ersattes litteraturens kvalitetsfaktor ”Har en 
innehållsrik layout” med kvalitetsfaktorn ”Har en funktionell design”. Varje processmodell ska 
kunna anpassas till en specifik verksamhet och därför kan denna kvalitetsfaktor utvärderas utifrån 
de krav som företaget själva har på sin design. För en verksamhet som ska följa denna checklista, 
krävs alltså en mindre kravspecifikation på designen, och framförallt ska modellen enligt I3 
anpassas till läsaren. Därför gjordes denna kombination mellan praktik och teori. 

Kvalitetsfaktorn ”Visar relationer till relevanta processer” baseras på intervjuer med I2 och I3. De 
ansåg att denna faktor var mycket viktig, och därför används denna kvalitetsfaktor i checklistan. 
Denna kvalitetsfaktor bekräftas även i Persson & Stirna (2009) där delmodellerna ska bilda en 
helhet tillsammans för att de ska kunna uppnå hög kvalitet. 

Processmodellen ska vara implementeringsbar. Denna kvalitetsfaktor kan vara svår att veta innan 
en implementering sker, men Hommes och Reijswoud (2000) skriver om faktorer som bör beaktas 
i en modell för att kunna se om den är implementerbar. Enligt författarna bör tekniska aspekter 
finnas med i modellen, så att den teknik som krävs för att processen ska kunna fungera finns 
tillgänglig. Om detta inte finns så får verksamheten veta vad som behöver införskaffas eller 
uppdateras genom att läsa modellen. Följs inte denna faktor är det svårt att implementera en 
processmodell i en verksamhet. Därför adderades denna kvalitetsfaktor till den syntaktiska nivån 
eftersom modelleringsspråket kan begränsa om teknik/system kan visas eller inte. Kvalitetsfaktorn 
benämns därför ”Visar nödvändig teknik”. 

Genom intervjuerna har kvalitetsfaktorn ”Möjliggör fokus på enskild process” framkommit. 
Denna kvalitetsfaktor placerades bakom modelleringsteknikens kvalitetsfaktorer, då 
modelleringstekniken kan begränsa detta. Den teknik som följs måste fokusera på varje process, 
och inte enbart en översiktlig bild på samtliga processer inom verksamheten. Denna faktor kan 
även placeras inom den empiriska nivån eftersom layouten måste tillåta enskild fokusering på 
varje process. Dock är detta bra att ta hänsyn till redan när typ av modelleringsteknik beslutas, så 
därför placeras kvalitetsfaktorn vid modelleringstekniken. 

Internalisering och externalisering var två faktorer som Krogstie, Sindre och Jørgensen (2006) 
beskrev som kvalitetsfaktorer inom den fysiska kvalitetsnivån. Istället förenklades 
benämningarna. Internalisering beskrivs i checklistan som ”Finns fysiskt tillgänglig internt” för att 
öka förståelsen och bli mer specifik. Externalisering ombenämndes av samma anledning, och 
benämns istället ”Externa intressenter förstår”.  

Kvalitetsnivån ”Modelleringsteknik” har placerats överst i modellen, då en förstärkelse visas av 
modelleringsteknikens påverkan på samtliga kvalitetsfaktorer. Företaget valde först vilket ramverk 
de skulle följa, vilket resulterade i ITIL. Därför placerades modelleringstekniken först på 
checklistan. 
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De resterande kvalitetsfaktorerna baseras helt på litteratur som redan placerats i kvalitetsnivåerna 
och har inte fordrat andra benämningar eller omstruktureringar för någon nivå i detta arbete. 

 



  

 30 

7 Analys 
I detta avsnitt utförs en analys i form av en kontroll på företagets modeller. Detta för att granska 
om ITIL’s processmodell uppfyller de kvalitetsfaktorer som krävs för att uppnå hög kvalitet. 

7.1 Företagets modeller 
I detta avsnitt kommer en analys att utföras av företagets modeller med hjälp av den checklista 
som framtagits i avsnitt 6.6. Eftersom företaget har följt ramverket ITIL under utvecklingen av 
dessa modeller så analyseras dessa modeller som ”ITIL’s processmodeller”. Detta avsnitt besvarar 
vilka kvalitetsfaktorer som uppfylls inom ITIL för att därefter kunna besvara den andra delfrågan 
om några kompletteringar behöver utföras hos ITIL’s incidenthanteringsprocess för att följa 
modelleringsspråket UML. En översiktlig bild över samtliga processer visas i Figur 6, samt en 
fokusering på incidenthanteringsprocessen i Figur 7 som placerats i arbetets bilaga.   

7.1.1 Översikt av leveransprocessen 

Under de första arbetstillfällena på företaget påbörjades ett gemensamt arbete med att modellera 
en översiktlig modell över samtliga processer. Denna modell visar hur processerna är tänkta att 
sammankopplas. De olika färgerna visar vilket år som processerna ska implementeras i 
verksamheten. Efter att arbetet med den översiktliga modellen var klar och godkänd ifrån styrelsen 
på företaget, påbörjades arbetet med styrkorten och de enskilda processerna. 

I detta arbete ligger fokusering på processen Incident Management (Incidenthanteringsprocessen). 
Denna modell krävde förklaringar mellan de olika deltagarna i början av W1, W2 och W3 för att 
de skulle inneha en gemensam bild av leveransprocessen. 

Försäljningsprocess Tjänsteutveckling

Generell 
projektleverans

Drift och support

Tjänsteleverans

Vidareutveckling och 
förvaltning

Incident management

Problem management

Resource management

Uppdrag

Change & Release management

Configuration management

Project management

 

Figur 6. Översiktlig modell över företagets tänkta processer. 
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7.1.2 Incidenthanteringsprocessen 

En fokusering på incidenthanteringsprocessen har valts ut då denna process är den första 
processen som blivit färdig och godkänd av företagets styrelse. I Figur 7 som finns i arbetets 
bilaga visar modellen av incidenthanteringsprocessen som baseras på ramverket ITIL samt baserat 
på erfarenhet från företaget. Denna modell utformades på både på de workshops som skedde 
tillsammans med andra aktivitetsledare, samt enskilt arbete av aktivitetsledaren för 
incidenthanteringsprocessen. I4 har skapat processmodellen i Microsoft Visio 2010. 

7.2 Utvärdering av företagets processmodell 
Utifrån checklistan kommer en analys att genomföras på företagets processmodell. Eftersom 
företaget följer ramverket ITIL finns det en möjlighet till att även denna analys besvarar frågan om 
hur processmodeller kan uppnå hög kvalitet med ramverket ITIL. Figur 8 som presenteras nedan 
visar de kvalitetsfakorer som uppfyllts respektive inte uppfyllts utav företagets modell av 
incidenthanteringsprocessen. Uppnås inte kvalitetsfaktorn har kvalitetsfaktorn markerats med ett 
kryss. Har kvalitetsfaktorn uppfyllts har detta markerats med en ”checksymbol” som liknar ett ”v”. 
Vissa kvalitetsfaktorer lämnas öppna för analys, då det inte finns möjlighet att utvärdera dem i 
denna studie. 
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Figur 8. Resultat av analysering utav företagets incidenthanteringsprocess 
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7.2.1 Utvärdering av processmodellen 

Nedan kommer en utvärdering att presenteras utifrån den processmodell som företaget skapat. 
Varje kvalitetsfaktor från checklistan i Figur 5 som visats tidigare har kontrollerats, och utefter 
detta bedömts utifrån en analys. 

- Modelleringsteknik 

Anpassningsbar. Modelleringstekniken ska vara anpassningsbar. Den ska passa för den 
verksamhet som ska använda den. ITIL som företaget använder sig utav passar inom IT-branschen 
då detta ramverk är speciellt framtaget för detta (OGC, 2005). Enligt OGC (2005) innehåller 
ramverket ”best practices” från IT-branschen. Därmed är den första kvalitetsfaktorn uppfylld.  

Fullständig. Kvalitetsfaktorn fullständighet innefattar att alla nödvändiga koncept inom domänen 
ska kunna representeras. Eftersom ITIL fokuserar på verksamhetsprocesser, och företaget har 
använt sig utav vissa av dessa processer räcker det så långt. De processer som ITIL identifierar är 
bland annat Incident management, Problem management, Configuration management samt 
Change & Release management (OGC, 2005). I Figur 6 så visar det att flera processer som inte 
finns med inom ITIL finns med i företagets modell såsom Resourse management och Project 
management.  Företaget har fått lägga till egna processer, och därför kan denna kvalitetsfaktor inte 
uppfyllas till fullo. 

Har ett sammanhang. Kvalitetsfaktorn sammanhang måste också uppfyllas. 
Modelleringstekniken ITIL låter processerna bilda en helhet med samtliga processer eftersom en 
översiktsbild skapas som det första steget i processutvecklingen. Därför uppfyller ITIL även denna 
kvalitetsfaktor. 

Går att förstå. Denna kvalitetsfaktor är uppfylld inom företaget då samtliga arbetat med ITIL 
tidigare och förstår modellerna enligt I1. Dock har många diskussioner ägt rum på samtliga 
workshops angående översiktsmodellen och hur olika de tolkade modellen. Enligt I1 är ramverket 
enkelt att förstå med enkla symboler, och det var bland annat därför de valde att följa ITIL. 

Uttrycksfull . Eftersom modelleringstekniken enbart innefattar vissa processer, och inte beskriver 
generellt om processerna, kan inte någon utvärdering om denna kvalitetsfaktor att utföras för ITIL. 
Därför blir denna kvalitetsfaktor inte uppfylld, eftersom verksamheten saknar vissa processer som 
inte finns med inom ITIL. Dock kompletterar företaget med en egentillverkad översikt utav 
processerna, och därför uppfyller företagets modeller denna kvalitetsfaktor. 

Möjliggör fokus på enskild process. Denna kvalitetsfaktor uppfylls utav processmodellen och 
även utav ITIL då en fokusering på den enskilda processen är möjlig (se Figur 1). 

Nedan kommer den resterande analysen men fokuseringen ligger nu på den enskilda 
incidenthanteringsprocessmodellen som skapats av I3 på företaget.  

- Syntaktiska kvalitetsnivån 

Använder ett modelleringsspråk. Den syntaktiska nivån startar med kvalitetsfaktorn att 
modellen ska användas med ett modelleringsspråk. Detta utförs inte på företaget idag, och 
uppfyller därför inte första kravet för att kunna uppnå den syntaktiska nivån.  

Följer ett ramverk.  Företagets incidenthanteringsprocess baseras på ITIL och uppfyller därför 
kravet om att följa ett ramverk. 

Visar in- och utvärden. Modellen visar invärden i form av ”Larm i övervakningssystem”, 
”Inkommande ärende via mail” samt ”Inkommande ärende via telefon”. Output i processen är 
”Stäng ärende” och/eller ”Problemärende”. Dock visas inte in och utvärde för varje aktivitet, men 
kvalitetsfaktorn säger enbart att in- och utvärden ska finnas i modellen, vilket det gör här. 
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Visar aktiviteter . Processmodellen visar aktiviteter genom rektangelformade boxar med text 
inuti. Exempel på aktiviteter som visas i modellen är ”Lösning och återställning” följt av 
aktiviteten ”Stäng incident”. 

Visar roller.  Roller visas i modellen, såsom Informationsansvarig, Incident Manager, Third line, 
Second line, First line, Service Desk mailansvarig samt övervakningssystemet som fått en roll. 
Dock visas detta inte i ITIL’s modell av incidenthanteringsprocessen utan detta kompletteras med 
en text (OGC, 2005). Därför uppfylls även denna kvalitetsfaktor. 

Visar tydlig detaljnivå.  Varken inom ITIL eller i den processmodell som företaget skapat visas 
inte vilken detaljnivå modellen skapats utefter. 

Visar nödvändig teknik. Företagets modell visar vilken teknik som behövs genom att benämna 
övervakningssystem som en roll. Dock visas inte några andra system, och därför ger 
processmodellen ingen kunskap om vilken teknik som krävs för att få processen att fungera. Dock 
står detta i en kompletterande text, och därför uppfylls detta ändå. 

- Semantisk kvalitetsnivå 

Varje aktivitet ger en effekt. Denna kvalitetsfaktor är relativt komplicerad att utvärdera, då det 
inte förklaras i detalj om incidenthanteringsprocess av OGC (2005). Däremot kan företagets 
modell visa att varje aktivitet har ett syfte och får ut någon slags effekt från aktiviteterna. 
Exempelvis aktiviteten ”Lösning och återställning” som sker för både rollerna Third och Second 
line som ger effekten att problemet är löst. Därefter sker information till kund, och effekten utav 
den aktiviteten är att kunden är informerad. Denna kvalitetsnivå är underliggande bakom varje 
aktivitet och därför anses processmodellen uppfylla denna kvalitetsfaktor.  

Har en systemavgränsning. Det finns en klar systembegränsning då fokus på en särskild process 
tillåts. 

Visar relationer till relevanta processer. Detta visas inom Figur 6 som är den översiktliga 
leveransprocessmodellen som företaget skapat. Därför uppfyller även processmodellen denna 
kvalitetsfaktor. 

Speglar domänen korrekt. Denna kvalitetsfaktor är komplicerad att utvärdera, då ingen 
observation har skett vid den insamling av information som skett på företaget. Däremot har I3 
använt sin erfarenhet och intervjuat personal inom domänen. Därför klassificeras denna 
kvalitetsfaktor som uppfylld då företaget använt sig utav personalen som arbetar i domänen för att 
kunna skapa en korrekt bild av verkligheten. Intervjuer är den informationsinsamlingsteknik som 
rekommenderas av ITIL enligt OGC (2005).  

- Empirisk kvalitetsnivå 

Har en funktionell design. I3 och även I5 ansåg att designen ska vara funktionell. ITIL 
förespråkar ingen design utan använder ett enkelt flödesdiagram (OGC, 2005). Dock har företaget 
utformat en egen klickbar funktion i modellen, och därför är denna nivå uppfylld för företagets 
processmodell. 

Är läsbar. Modellerna är läsbara med tydlig text inom symbolerna samt att pilarna tydligt visar 
med färg och text texten ”ja” eller ”nej”. 

- Fysisk kvalitetsnivå 

Finns fysiskt tillgänglig internt.  All personal har enligt I2 och I5 tillgång till processmodellen på 
företagets intranät. Därför uppfylls även denna kvalitetsfaktor. 

Fungerar som en arbetsinstruktion. När en avläsning av aktiviteterna sker, visas det tydligt 
vilken aktivitet som ska utföras. Dock visas det inte lika tydligt varför en hiearkisk eskalering ska 
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ske eller om en funktionell eskalering ska ske. Detta finns dock dokumenterat och därför uppfylls 
denna kriterie. 

Externa intressenter förstår. Denna faktor kan inte analyseras då dessa modeller inte har visats 
för någon extern intressent än. Det finns heller ingen möjlighet att få kontakt med externa 
intressenter för denna studie. Därför lämnas denna kvalitetsfaktor öppen för företaget att utvärdera 
denna vid tillfälle. 

- Pragmatisk nivå 

Överensstämmer med publikens tolkning av modellen. Även denna kvalitetsfaktor är svår att 
analysera i denna studie då modellen enbart visats för styrelsen. I5, som är med i styrelsen, har 
utvärderat incidenthanteringsprocessens modell och anser att samtliga deltagare i styrelsen ansåg 
att modellen överensstämmer med styrelsens tolkning och förväntningar av processmodellen. 
Därför uppfylls denna kriterie. 

Visas från olika synvinklar. I detta fall kan rollerna Service Desk – Mailansvarig, First line, 
Second line, Third line, Incident Manager samt Informationansvarig se hur de ska agera i 
processen. Därför kan denna process ses från olika synvinklar. Dock skulle möjligtvis kund kunna 
tilläggas i modellen som en aktör eftersom detta kanske kan behöva visas ur kundens synvinkel 
vid något tillfälle.  

Tillhörande dokumentation finns tillgänglig. Detta finns på företaget, men är inte färdigställd 
och därför har inte möjlighet funnits att kunna ta del av denna dokumentation. Enligt I3 är 
dokumentationen fortfarande under arbete, men den kommer att finnas när processen senare ska 
implementeras i verksamheten.  

- Uppfattad semantisk nivå 

Överensstämmer med aktörernas tolkning av domänen och deras nuvarande kunskaper. 
Eftersom aktörerna/rollerna deltagit i intervjuer tillsammans med I3 när skapandet utav modellen 
utförts, så antas det att aktörernas tolkning och kunskap om domänen överensstämmer med 
modellen. Därför antas det att denna kvalitetsfaktor uppfylls. 

- Social kvalitetsnivå 

Ger samma tolkning och kunskap till alla om domänen. Denna kvalitetsfaktor kan anses ha 
uppnåtts eftersom en dokumentation som kompletterar modellen även kommer att finnas 
tillgänglig för samtliga intressenter, enligt I3 och I5. Syftet med denna processutveckling är just 
att alla inblandade ska få en gemensam bild utav processerna. Denna kvalitetsfaktor är däför 
mycket viktig för verksamheten att kontrollera att den uppfylls. Därför lämnas även denna 
kvalitetsfaktor öppen för fortsatt utvärdering för företaget vid senare tillfälle. 

Kan användas för konflikthantering. Denna modell kan användas för konflikthantering för och 
till kund. Kund skulle kunna se när information ges och hur processen fortskrider under 
incidenthanteringslösningar. Därför skulle företaget gynnas med att använda denna modell som 
konflikthantering med kund om kunden fick en roll i modellen. I nuläget finns ingen sådan 
koppling med kund. Därför uppfylls inte denna kvalitetsfaktor fullt ut. Dock skulle modellen 
kunna användas mellan de redan existerade aktörerna i modellen, för att exempelvis kunna 
verifiera och säkerhetsställa vem som ska göra vad ifall konflikt om detta uppstår. Trots detta, 
anses det omöjligt att använda modellen för konflikthantering i avseenden som mellan företaget 
och kund, och som enligt I5 är det som företaget vill lägga mest fokus på i samtliga processer. 

Kan länkas mellan olika modelleringsverktyg. Denna typ av modell kan troligtvis användas och 
länkas mellan flera modelleringsverktyg, eftersom att de använder så pass vanliga symboler. I 
denna studie har ingen fokusering på modelleringsverktyg skett, och därför är det svårt att 
utvärdera denna typ utav kvalitetsfaktor. Men med utgångspunkt från företaget, och med vetskap 
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om att de använder sig utav Microsoft Visio samt Microsoft Power Point, så kan denna modell 
användas i båda mjukvaror. Därför uppfyller företaget denna kvalitetsfaktor. 

- Organisatorisk kvalitetsnivå 

Modellen löser problemet. Enligt I3 löser processmodellen problemet, eftersom syftet för 
intervjupersonen var att skapa en processmodell så att samtliga inom verksamheten får en 
gemensam syn på processen. Förut fanns det flera incidenthaneringsprocesser för de olika 
avdelningarna, men nu kommer enbart denna processmodell att följas. Enligt I5 var målet att få en 
mer kundfokuserad process. I detta fall är detta inte uppfyllt då kund inte kopplas i varken den 
översiktliga processmodellen som invärde eller utvärde. Därför uppfyller inte denna 
processmodell den sista kvalitetsfaktorn i checklistan. 

7.3 Analys utav ouppnådda kvalitetsfaktorer 
En analysering utav de ouppnådda kvalitetsfaktorerna baserat på den checklista som skapats i 
Figur 8 kommer nedan att presenteras. Detta utförs för att kunna besvara studiens 
huvudfrågeställning om hur processmodeller med stöd av ramverket ITIL kan uppnå kvalitet.  

7.3.1 Är fullständig 

Modelleringstekniken begränsar kvaliteten för företagets modell. Företaget använde sig utav andra 
processer, som inte existerar inom ramverket ITIL såsom Resourse management och Project 
management. Detta kan möjligtvis vara en fördel för verksamheten eftersom det kanske gör 
företaget unikt. Med UML begränsas det inte utav några förbestämda processer, utan varje process 
modelleras på samma sätt. Ett exempel på incidenthanteirngsprocessen i UML presenteras i Figur 
10. På detta vis kan samtliga processer modelleras. Troligtvis finns möjligheten att även göra detta 
inom ITIL, då ramverket tydligt skriver att detta enbart är ett ramverk och ingen metod (OGC, 
2005). Skulle dock en verksamhet strikt använda sig utav ITIL, skulle företaget begränsas. Därför 
kan en komplettering med modelleringsspråket UML vara bra som stöd i detta avseende, för att 
kunna uppfylla kvalitetsfaktorn ”fullständig”.  

7.3.2 Uttrycksfull 

Motiveringen i 7.4.1 är densamma för denna kvalitetsfaktor. Det finns säkert med hög sannolikhet 
möjlighet att använda ITIL för de andra processerna också, men eftersom detta inte beskrivs som 
en del av ITIL i OGC (2005), så behöver det även här kompletteras med aktivitetsdiagram från 
UML.  

7.3.3 Använder ett modelleringsspråk 

I checklistan som visas i Figur 8 uppnår varken företagets processmodell eller företagets 
översiktsmodell den syntaktiska kvalitetsnivån. Bland annat på grund utav att kvalitetsfaktorn 
”använder ett modelleringsspråk” inte uppfylls. När en översikt över aktiviteter ska visas, så 
använder UML use-case (Bennett et al., 2010). UML har valts efter en önskan från företaget. Detta 
för att visa relationerna mellan externa aktörer, interna aktörer och aktiviteter. Därför har denna 
teknik använts och omformat modellen som visas i Figur 6. Figur 9 nedan visar 
leveransprocessens olika kopplingar till varandra, och vad processerna utför eller deltar i. Den 
visar även relationen mellan processer och kund, vilket var en önskan från I5 och ett mål för I1. 
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Planerar resurshantering

 
Figur 9. Use-case i UML – Översiktsmodell av leveransprocessen baserat på internt dokument 

från företaget. 

7.3.4 Visar tydlig detaljnivå 

Kvalitetsfaktorn ”Visar tydlig detaljnivå” uppnås inte utav företagets processmodell. Eftersom 
denna detaljnivå är viktigt enligt I3, behöver detaljnivån antingen stå tydligt i processens 
tillhörande dokumentation eller inom processen. Inget liknande detta har hittats om UML heller, 
och därför rekommenderas det att notera en detaljnivå inom dokumentationen. 

7.3.5 Kan användas för konflikthantering 

Eftersom företagets processmodell inte presenterar kund som en aktör/roll i processen, kan det 
vara svårt att använda processmodellen som en konflikthantering för kund. Figur 10 som 
presenteras nedan visar aktivitetsdiagram som används för att visa vilka roller som påverkar och 
påverkas av processen samt vilka aktiviteter som sker. Därför har kunden fått en roll i 
aktivitetsdiagrammet nedan. Kundens påverkan i processen visas även tydligt i UML’s use-case 
som presenterats ovan i Figur 9. Därför kan UML’s use-case och aktivitetsdiagram användas för 
konflikthantering. 

7.3.6 Löser problemet 

Eftersom företagets modeller inte hade ”Kund” med i modellen löser inte dessa processmodeller 
problemet. Dock kan problemet lösas genom att enkelt lägga till rollen ”Kund”. Detta har utförts i 
Figur 10 nedan. ITIL använder sig inte utav rollen ”kund” utan beskriver de interna processerna. 
Därför kan UML användas för detta ändamål, då inga begränsningar för detta existerar. 
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Figur 10. Incidenthanteringsprocessen konverterad till ett aktivitetsdiagram i UML. Baserat på 
internt dokument från företaget. 

7.3.7 Utvärdering med stöd från UML 

Ovan har det presenterats kvalitetsfaktorer som inte ramverket ITIL har uppnått samt en analys för 
hur UML kan ge stöd åt dessa faktorer så att de uppfylls. Samtliga kvalitetsfaktorer som ramverket 
ITIL inte uppnått ensamt har kunnat uppfyllas med hjälp utav modelleringsspråket UML. 
Resultatet av denna analys är att med en kombination av ramverket ITIL och UML kan 
processmodeller uppnå hög kvalitet. Det krävs att modelleraren beaktar samtliga kvalitetsfaktorer 
som presenterats i checklistan för att uppnå hög kvalitet. En kvalitetskontroll utav de modeller 
som exemplifierats i Figur 9 och 10 kommer att presenteras i nästa avsnitt nedan. En full 
kvalitetskontroll som gjorts för företagets processmodeller utförs inte i denna studie, då syftet är 
att ta reda på om processmodeller kan uppnå hög kvalitet när ramverket ITIL följs, med stöd ifrån 
UML och inte det omvända.  
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7.4 Kvalitetskontroll utav UML’s modeller 
Eftersom Figur 9 och Figur 10 har skapats under denna studie, behöver en kvalitetskontroll av 
dessa processmodeller utföras. Till hjälp används en expert inom området. Denna expert är lärare 
på högskolenivå inom bland annat modelleringsspråket UML. 

Experten har kommenterat Figur 10, med fokusering på UML’s regler och grammatik:  

- Här skulle jag vilja få in en "spärr" av något slag på dina tre starttillstånd. Just nu går alla 
tre startpunkterna igång direkt, de tre aktiviteterna utförs, den som är först klar utför 
"registrering av". 

- Vilket syfte fyller villkoren som är strax före varje sluttillstånd? Om aktiviteten 
"Informera kund" är klar, så känns det onödigt att göra en kontroll av detta innan man når 
sluttillståndet. 

- Se upp så att du inte har två eller flera automatiska övergångar ut från en aktivitet ex. 
"Koordinera problem". 

Dessa kommentarer har beaktats och redigerats inom aktivitetsdiagrammet i Figur 10. Den första 
kommentaren redigerades om först. Innan redigeringen användes tre olika starttillstånd. I nuläget 
är det övervakningssystemet och kund som kan starta incidenthanteringsprocessen, vilket är mer 
realistiskt. Anledningen till varför tre olika starttillstånd användes var att företagets 
incidenthanteringsprocess visar att tre roller startar processen, när det egentligen är rollen ”kund” 
som startar processen.  
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8 Summering av resultat 
Nedan kommer en kort summering utav studiens resultat att redovisas och diskuteras.  

8.1 Kvalitetsfaktorer 
Denna studie har visat att det finns flera kvalitetsfaktorer att beakta hos en processmodell. 
Kvalitetsfaktorerna har hittats i tidigare vetenskapliga studier samt hos företaget. Därefter har 
kvalitetsfaktorerna jämförts och summerats, så att resultatet utav denna studie blev en checklista. 
Efter analysen av processmodellerina utifrån checklistan visade det sig att företagets 
processmodeller inte uppfyllde kvalitetsfaktorerna som tagits fram, med enbart stöd ifrån 
ramverket ITIL. Incidenthanteringsprocessen låg i fokus för arbetet då det enbart fanns möjlighet 
att studera denna på företaget. Företagets incidenthanteringsprocess med stöd av ITIL kunde inte 
uppnå en fullständighet och en uttrycksfullhet. Processmodellen omfattades heller inte utav av ett 
modelleringsspråk och visade inte en tydlig detaljnivå, något som resultatet har visat behöver 
uppfyllas för att uppnå kvalitet. Ett användande för konflikthantering kan inte uppfyllas då rollen 
”kund” inte lagts till i modellen.  

8.2 Öppna kvalitetsfaktorer 
Det fanns även några kvalitetsfaktorer som inte var möjliga att analysera i denna studie, då detta 
hade krävts mer studier kring externa intressenter. Dessa kvalitetsfaktorer lämnades öppna för 
företaget för vidare analys. Det fanns ingen möjlighet att påvisa att de externa intressenterna 
förstår modellerna. Detta hade kunnat kontrolleras genom en identifiering av de externa 
intressenterna, samt intervjuer med dem om processmodellerna. På grund av den begränsade tiden 
har det inte kunnat utföras någon sådan kontroll i denna studie. Det är även inte möjligt att 
kontrollera om modellen ger samma tolkning och kunskap till alla om domänen. Detta hade 
kunnat kontrolleras internt inom domänen, men tyvärr har tid inte funnits för detta. Därför har 
även denna kvalitetsfaktor lämnats för vidare analys till företaget. 

8.3 UML – ett stöd för ITIL 
Genom resultatet och analysen som utförts visade det sig att med stöd utav UML kan de 
kvalitetsfaktorer som ITIL inte klarade av att uppfylla ensam uppfyllas. I detta resultat har inte de 
öppna kvalitetsfaktorerna som diskuterats ovan kontrollerats i detta fall, då ingen analys utav 
ITIL’s kapacitet att uppfylla dem har varit möjlig. Därför analyserades inte UML för dessa 
kvalitetsfaktorer. 
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9 Diskussion 
Nedan kommer en diskussion om detta arbete att presenteras relaterat till vetenskapliga aspekter, 
etiska aspekter samt samhälleliga aspekter.  

9.1 Vetenskapliga aspekter 
Resultatet av denna studie relaterar till tidigare studier som omfattar kvalitetsfaktorer. Den 
vetenskapliga studie som arbetet grundats mest på har varit artikeln av Lindland, Sindre och 
Sølvberg (1994). Denna studie har används ofta i andra vetenskapliga studier, och ansågs därför 
som en relevant grund att basera studien på. Kvalitetsfaktorerna har sedan växt i antal i och med 
forskning kring flera andra vetenskapliga studier, såsom artikeln av Krogstie, Sindre och 
Jørgensen, (2006). Författarna har tagit upp olika kvalitetsnivåer genom det semiotiska ramverket 
som framtagits av Lindland, Sindre och Sølvberg (1994). Även ett senare ramverk som kallats för 
SEQUAL, som beskrivs av Krogstie, Sindre och Jørgensen, (2006), har används och presenterats i 
denna studie. Dessa källor utgör en bas för studien, för att sedan kunna identifiera och placera in 
de kvalitetsfaktorer som identifierats i praktiken genom detta arbete. Denna studie har resulterat i 
en bredare kunskap kring kvalitetsfaktorer från praktiken och hur dessa faktorer kan kombineras 
och kopplas samman med vetenskaplig forskning. Studien har även påvisat att det populära 
ramverket ITIL kan resultera i processmodeller som inte uppnår kvalitet, och att detta därför måste 
kompletteras med ytterligare stöd.  

Ett mycket intressant bidrag har denna studie gett utifrån en vetenskaplig aspekt, då det visade sig 
att modelleringsspråket UML kunde ge ett bra stöd för ramverket ITIL. Flera andra 
modelleringstekniker för processutveckling kan utnyttjas än UML, såsom BPMN (Business 
process modeling notation). Enligt Paradkar, A., och Sinha, A., (2010) är BPMN en standard och 
används frekvent för att kunna modellera affärsprocesser och dess flöden. Alltså finns det redan en 
standard för modellering av processer, men av andra skäl påvisar denna studie att verksamheter 
väljer att modellera med ramverket ITIL som grund. Utifrån en vetenskaplig aspekt kan detta 
arbete möjligtvis påverka studier som skapas efteråt då en studie om hur speciellt anpassade 
tekniker för processmodellering kan komplettera ITIL. Dessa tekniker kanske kan komplettera 
ITIL på ett bättre sätt än vad UML gör?  

En jämförelse med tidigare vetenskapliga studier av kvalitetsfaktorer har gjorts, och genom denna 
studie har kvalitetsfaktorerna ökat i antal samt kompletterats. Detta visas tydligt i Figur 4. De 
kvalitetsfaktorer som identifierats hos företaget som skiljer sig från litteraturen innefattar 
huvudsakligen faktorer i modellens utseende och funktioner, medans den tidigare vetenskapliga 
litteraturen fokuserar på kvalitetsfaktorer hos modelleringstekniken, regler och förståelse likväl 
internt som externt. En intressant identifiering kring roller har också upptäckts genom studien, och 
detta har framkommit under de intervjuer som skett på företaget.  

Det är intressant att se att företaget ansåg att rollen ”kund” var viktig att ha med. Av intervjuernas 
resultat kom det fram att rollerna måste visas, och att kunden var viktig. Litteraturen säger att 
modellen ska kunna användas inom konflikthantering, och att kund då behöver visas om 
konflikten omfattas mellan kund och företag. Varför användes inte rollen ”kund” i modellen? Det 
kan tänkas att fokusering kring den interna processen var så pass stark, att kund omedvetet räknats 
bort från den interna processen. Dock nämndes kundfokus på varje workshop, så att glömma 
rollen kund är omöjligt i detta avseende.  

9.2 Samhälleliga aspekter 
Utifrån en samhällelig aspekt kan resultatet utav denna studie ge bidrag till verksamheter som ska 
utveckla sina interna processer. Genom att uttnyttja denna studie finns det möjlighet att förstå 
varje kvalitetsfaktors innebörd, samt vilka en processmodell behöver uppfyllas för att uppnå 
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kvalitet. Eftersom denna studie skett utifrån ramverket ITIL, kommer troligtvis resultatet vara 
mest användbart för verksamheter inom IT-branschen. Kunskap till studenter som studerar ITIL 
kan även ges genom detta resultat. Verksamheter som enbart baserar sin processutveckling på 
ramverket ITIL kan med hjälp av denna studie kontrollera deras processmodeller så att de 
uppfyller det som beskrivs. Eftersom det finns en beskrivning utav samtliga faktorer är det enkelt 
för ett företag att använda sig utav förklaringen samt checklistan. Checklistan skapades för att det 
skulle vara enkelt för verksamheter att kontrollera kvaliteten på deras processmodeller. 
Checklistan kan även vara en bra utgångspunkt för verksamheters processutveckling, då kunskap 
om vad som bör finnas med i processmodellen presenteras där.  

Studien har samlat in information och processmodeller från företaget där studien skett på. Detta 
företag kommer troligtvis ha mycket nytta utav detta i vidarearbetet med processerna då de har 
låtit sin processmodell analyserats och kontrolleras utifrån ett kvalitetsperspektiv.  

Den nytta som en framtida tillämpning av checklistan kan bidra med är ökad förståelse och 
kunskap om vad ramverket ITIL behöver kompletteras med för att uppnå kvalitet i 
processmodeller. Processutvecklare kan ha nytta utav detta resultat eftersom de själva kan 
kontrollera processmodellens kvalitet innan modellen ska redovisas för verksamhetens styrelse 
eller ledning. Checklistan i avsnitt 6.6 skulle kunna användas för flera branscher än den bransch 
som studerats i detta arbete.  

Denna studie kan också öppna upp för alternativa metoder när det gäller processutveckling och 
gapet som nämnts tidigare som finns mellan systemvetare och beslutsfattare, kan förhoppningsvis 
täckas med hjälp utav detta arbete. Den nytta som resultatet bidrar till i detta avseende är 
förmodligen en bättre kommunikation mellan systemvetare och beslutsfattare inom verksamheter. 

9.3 Etiska aspekter 
Utifrån en etisk aspekt kan detta arbete ha påverkats av olika anledningar. Trots att företaget valt 
att vara anonyma i denna studie, kan intervjupersonerna känt sig begränsade för att berätta om 
hemlig eller känslig information.  

Första mötet med företaget var mycket öppet och de hade inget större problem med att inte vara 
anonyma. När processen av denna studie startade, förstod de att känslig information kunde komma 
ut på marknaden, och konkurrenter kunde enkelt ta reda på information om deras företag. Därför 
togs ett beslut i ett tidigt skede att anonymitet i studien var en prioritering för att studien skulle 
kunna fortsätta. 

Denna studie kan även ha påverkats negativt när det gäller intervjuer om kvalitetsfaktorerna. 
Intervjupersonerna kan möjligen ha hållt viss information för sig själva, då sådan intern 
information inte får komma ut till konkurrenterna oavsett anonymitet eller inte.  

Ytterligare en etisk aspekt att ha i åtanke är att inom företaget har de flesta vetskap om att denna 
studie skett. Det kan vara känsligt för intervjupersonerna att personal och andra interna 
intressenter kan se vad de har berättat under intervjun. Kan detta ha resulterat i ytterligare 
reducering av information för denna studie?  

9.4 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom det finns flera standardiserade metoder för processutveckling skulle det vara intressant 
att se om någon annan metod än UML kan uppfylla ITIL’s ouppnådda kvalitetsfaktorer. Inom 
denna studie har det inte varit möjligt att ta reda på om externa intressenter förstår 
processmodellen som företaget skapat. Det skulle vara intressant att se om dessa öppna 
kvalitetsfaktorer går att uppnå med ramverket ITIL, och om UML kanske kan vara ett bra stöd för 
det också? 
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Det kan även vara intressant att se en tillämpning utav checklistan inom andra branscher än IT-
branschen. Eftersom checklistan i avsnitt 6.6 baseras på kvalitetsfaktorer i processmodeller utifrån 
ett generellt perspektiv, kan det möjligtvis vara funktionellt även för andra domäner och områden 
att tillämpa checklistan. 



  

 44 

Referenser 
 

Apelkrans, M., & Åbom, C. (2001). OOS/UML-En objektorienterad systemutvecklingsmodell för 
processorienterad affärsutveckling. Lund: Studentlitteratur. 
 
Backlund, P., Wangler, B., Söderström, E., Toms, A., Åhlfeldt, R.-M., and Persson, A. (2004), 
Ontology driven business processes integration – a position paper. In Grundspenkis and Kirikova 
(eds.), Proceedings of the CAiSE*04 workshops, Enterprise Modelling and Ontologies for 
Interoperability (EMOI), Volume 3, Riga, Latvia, June 7-8 2004, pp. 280-283. 
 
Bendraou R., Jézéquel, J-M., Gervais, M-P., & Blanc, X. (2010), A Comparison of Six UML-
Based Languages for Software Process Modeling, IEEE Transactions on Software Engineering, 
36(5), 662-675.  
 
Benett, S., McRobb, S. & Farmer, R. (2010), Object-Oriented Systems Analysis and Design Using 
UML, (4:e upplagan), Berkshire: McGraw-Hill Education. 
 
Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson, B., and Lundell, B. (2008). Thesis Projects: A Guide for 
Students in Computer Science and Information Systems, 2nd ed, Springer Verlag, 
 
Hommes, B‐J & van Reijswoud, V (2000), Assessing the Quality of Business Process Modelling 
Techniques, Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences ‐ 2000. 
 
ISO/TC 176 Quality management and quality assurance (1996), ISO 9000 International standards 
for quality management, (1:a upplagan), Stockholm: SIS Förlag, ISBN: 91-7162-411-2. 
 
Khajavinia, R. (2009), The Basis for Building a Business Case in Software 
Development, A Case Study, EUROCON 2009, EUROCON 09' IEEE, Univ. 
St.-Petersburg, 18-23 
 
Kroeger, T & Davidson, N. (2009), A Perspective-based Model of Quality for Software 
Engineering Processes, IEEE Australian Software Engineering Conference, 152-161. 
 
Krogstie, J., Sindre G., & Jørgensen H., (2006). Process models representing knowledge for 
action: a revised quality framework, European Journal of Information Systems (2006) 15, 91–102. 
 
Larsson, E. & Ljungberg, A., (2001). Processbaserad verksamhetsutveckling, Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Lewis, A., Saunders, M., & Thornhill A., (2007). Research Methods for Business Students, 4th ed, 
England: Pearson Education Limited, ISBN: 978-0-273-70148-4. 
 
Lindland, O.I., Sindre, G., & Sølvberg, A, (1994). Understanding Quality in Conceptual 
Modeling. IEEE Software, 11(2), 42‐49. 
 
May, T., (2002). Qualitative research in action [electronic resource], London: Sage, ISBN 
0761960678. 
Paradkar, A. & Sinha, A., (2010). Use Cases to Process Specifications in Business Process 
Modeling Notation, IEEE International Conference on Web Services, 473-480. 



  

 45 

Siau, K & Tan, X. (2005), Improving the quality of conceptual modeling using cognitive mapping 
techniques, Data & Knowledge Engineering, 55(3), 343-365. 
 
Sinha, A. & Paradkar, A. (2010), Use Cases to Process Specifications in Business Process 
Modeling Notation, IEEE International Conference on Web Services, 473-480. 
 
Stirna, J. & Persson, A. (2009), Anti‐patterns as a Means of Focusing on Critical Quality Aspects 
in Enterprise Modeling, In Halpin, T. Kriogstie, J., Nurcan, S., Proper, E., Schmidt, R., Soffer, P. 
and Ukor, R. (eds.), Enterprise, Business Process and Information Systems Modeling, Proceedings 
of the 14th International Conference on Exploring Modeling Methods in Systems Analysis and 
Design, (EMMSAD’09), Amsterdam, The Netherlands, June 8‐9 2009, Lecture Notes in Business 
Information Processing LNBIP29, pp 407‐418, ISBN ISBN 978‐3‐642‐01861‐9, Springer Verlag. 
 
Teeuw, W.B. & van den Berg, H. (1997), On the Quality of Conceptual Models, ER 1997. 
 
Office of Government Commerce (2005), Introduction to ITIL, Netherlands: Van Haren 
Publishing.  



  

 46 

Bilagor 
I detta avsnitt finns de bilagor som är nödvändiga för denna studie. Incidenthanteringsprocessen, 
även kallad för Figur 7, finns med i detta avsnitt. Symboler som används i UML samt de 
intervjufrågor som ställdes för varje intervjuperson presenteras också nedan. 

Incidenthanteringsprocessen 
Nedan visas företagets incidenthanteringsprocess som benämns som Figur 7 i arbetet. 
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Figur 7. Incidenthanteringsprocessen från internt dokument 



  

 48 

Symboler i UML 
Nedan visas relevanta symboler som använts i denna studie i samband med UML. Dessa symboler 
kommer från UML och visas nedan. Samtlig information i detta avsnitt grundas på Bennett et al 
(2010). 

 

 En ifylld cirkel betyder att processen startar. En vit cirkel med en ifylld cirkel i, 
används där processen slutar. 

 

 

Aktivitetssymbolen används när någon form utav aktivitet eller händelse 
inträffar i processen. Aktiviteten ska benämnas inuti symbolen. Namnet på 
aktiviteten ska summera aktiviteten på ett bra sätt samtidigt som att aktiviteten 
ska vara meningsfull. 

 

Beslutsnod 
I ett aktivitetsdiagram kan det uppkomma att olika aktiviteter sker utefter ett 
visst beslut. Det finns alltså ett beslut att ta innan nästa aktivitet tar vid. Detta 
beskriver UML med hjälp av en diamantformad symbol.  

 

Kontrollflöde 

När ett flöde ska visas från en aktivitet till en annan använder man en pil som 
symbol. Detta kallas för kontrollflöde. 

 

 Aktivitetsdelning 

Aktivitetsdelning kan användas när modellen ska visa vilka roller som ansvarar 
för vilka aktiviteter. Dessa kallas även för simbanor i tidigare UML version 
(1.X). ”Simbanan” innehåller bland annat de aktiviteter som sker i processen. 

 

 

 Roll/Aktör 

En roll eller aktör som används i Use-Case visas med hjälp av en streckfigur. 
Under figuren skrivs rollens namn, exempelvis ”Kund”. En roll ska visa vad 
rollen gör inom processen. 

 

  

 

Beskrivning av rollens aktivitet 

Denna symbol används i Use-Cases. Inom dessa cirklar beskrivs de aktiviteter som 
varje aktör hanterar. Dessa kopplas sedan till den Roll/Aktör som är inblandad i 

aktiviteten med hjälp av raka linjer mellan dem. 

Aktivitet 

Aktivitet Aktivitet 

Namn på Roll/Aktör 

Aktivitet 
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Intervjufrågor 
Nedan presenteras de intervjufrågor som ställdes till varje intervjuperson på företaget. 

I1: 

- Flera av er nämner att de som skapar modellerna är processansvariga, stämmer det? 

- Har du några krav på hur processmodellerna ska se ut? 

- Är det ramverket ITIL som ni utgår från? 

- Vad skulle du använda för beskrivningsteknik, då du nämnde detta tidigare? 

- Hur kommer det sig att du valt Astrakan? 

- Har ni tittat på andra beskrivningstekniker? 

- Är delprojektledarna medvetna om att de ska strukturera modellerna utifrån Astrakan? 

- Vem/ Vilka är det som ska förstå era processmodeller? 

- Kommer processmodellerna visas för kunder? 

- Hur definierar du kvalitet? 

- Vad är det som mäts för att ni kan uppnå hög kvalitet? 

- Har delprojektledarna några riktlinjer att följa under skapandet av processmodellerna? 

- Delprojektledarna samlar in information för att kunna skapa modellerna, hur rekommenderar 
du att samla in denna information? 

- Hur detaljerade kommer processmodellerna att vara? 

- Vad är hög kvalitet i processmodellerna för dig? 

- Er översiktliga modell över processerna utgår inte efter någon speciell beskrivningsteknik. 
Varför inte? 

I2: 

- Vad är en processmodell för dig? 

- Hur kontrollerar du processmodellerna? 

- Är det den externa konsulten som ställer krav på processmodellerna? 

- Strukturerar ni begreppen på något sätt? 

- Har ni en gemensam bild av vad en processmodell är för något? 

-  Har du några speciella krav på hur processmodellerna ska se ut? 

- Vem/vilka är det som ska förstå processmodellerna? 

- Hur samlar du in den information som behövs för att kunna skapa processmodellerna? 

- Hur definierar du kvalitet? 

I3  

- Vad är en processmodell för dig? 

- Är det den externa konsulten som ställer krav på processmodellerna? 

- Strukturerar ni begreppen på något sätt? 

- Har ni en gemensam bild av vad en processmodell är för något? 
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-  Har du några speciella krav på hur processmodellerna ska se ut? 

- Vem/vilka är det som ska förstå processmodellerna? 

- Hur samlar du in den information som behövs för att kunna skapa processmodellerna? 

- Hur definierar du kvalitet? 

 

I4:  

- Vad har du för underlag när du utvecklar en processmodell? 

- Hur mäter ni kvalitet hos processmodeller? 

- Vad ska en processmodell berätta? 

- Är din processmodell detaljrik? Vilken detaljnivå har processmodellen? 

- Hur fungerar incidenthanteringen? 

- Vilka är det som ska förstå processmodellen? 

- Har någon annan fått ta del av/sett din processmodell?  

- På vilket sätt har du samlat in information för att kunna utveckla processmodellen? 

- Använder du dig något mer utöver intervjuer? 

- Finns det några andra riktlinjer förutom styrkorten som du utgår ifrån? 

- Vad anser du om att följa ramverket ITIL när modellering av en process sker? 

- Hur ska en processmodell uppnå hög kvalitet? 

-  

I5: 

- Har du några krav på hur en processmodell ska se ut? 

- Vad är företagets mål med processutvecklingen? 

- Finns det några riktlinjer du följer när du utvärderar processmodellerna? 

- Har du ställt några krav på den beskrivningsteknik som används i processmodellerna? 

- Kommer samtliga aktivitetsledare att modellera med samma beskrivningsteknik? 

- Hur ska en processmodell se ut för att beslutsfattare ska anse den som en bra processmodell? 

- Vad är kvalitet för dig?  

 


