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En lämplig standard för affärsprocesser i ett 
system 
Business process management(BPM)-marknaden har växt mycket de senaste åren. För att 
ha aktuella och kompatibla BPM system(BPMS) bör utvecklare av ett BPMS ständigt hålla 
sig uppdaterade. Det finns flera olika standarder inom BPM. De standarderna täcker in 
olika områden ur ett BPM perspektiv. Fokus i den här rapporten ligger på grafiska 
standarder (en standard för att beskriva delar av en process med grafiska ikoner och 
mönster). Övriga standarder har tagits med och diskuterats. Flera olika standarder har 
analyserats och en av dessa har valts ut och implementerats i en Workflow 
Foundation(WF) miljö för att få en uppfattning om hur väl det går att implementera den 
valda standarden i ett system. Urvalet av standarden har utförts med hjälp av analyser och 
diskussioner. Ur informationen som kommit fram har en kravlista skapats för att matcha 
mot de standarder som finns. Business Process Management Notation (BPMN) var 
standarden som matchade bäst och valdes för en implementation i WF. 

Slutsatsen är att BPMN är den grafiska standard som bör prioriteras vid utvecklandet av ett 
BPMS. Standarden gick inte att implementera till 100 % i WF. Detta beror på att 
implementationen har skett i WF flowchart. För att implementera BPMN i WF mer 
fullständigt än vad som gjorts, behövs det modifieras flera egna element och WF har visat 
sig svåranpassat. Ska BPMS stödja hela BPMN är rekommendationen att bygga en egen 
workflowmotor för att kunna implementera alla grafiska objekt och kunna ha full kontroll 
över flödet och alla element. Alternativet är att jobba med ett workflowprogram som är 
öppen källkod för att få tillgång till källkoden för att kunna modifiera objekten efter 
standarden.   

A suitable standard for business processes in a 
system 
The Business process management (BPM) market has grown a lot in recent years. To have 
a good and compatible BPM system (BPMS) the developer of a BPMS should constantly 
keep their system up to date. There are several different standards in BPM. Within BPM 
these standards cover different areas. The focus in this report is on the area of notation 
standards. Some other standards have also been analyzed and discussed. Several standards 
have been evaluated and one of these has been implemented in a workflow foundation 
(WF) environment to see how well the standard implements in a system. To select a 
standard, analysis and discussions have been performed. From this information a list of 
demands was created to match the existing standards. Business Process Management 
Notation (BPMN) was the best matching standard and was elected for an implementation 
in the WF. 

The conclusion is that BPMN is a standard that should be prioritized within the 
development of a BPMS. The standard did not map to 100 % in the test in this report. This 
is because of the limitations of the WF flowchart. To implement BPMN in WF it is 
necessary to modify separate elements and WF has proven to be hard to customize. To 
make the BPMS support the whole BPMN the recommendation is to build a separate 
workflow engine. This way all the elements can be implemented, and full control will be 
given over the flow in the application. An alternative is to work with an open source 
workflow engine to get the source code and thereby can modify all the objects. 
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1 Ordlista 

BAM, Business Analys Monotoring – Benämningen på övervakningsprogram för BPM. 

BPA, Business Process Analys – Benämningen på analys program för BPM. 

BPAF, Business Process Analytics Format – Diagnosstandard. 

BPDM, Business Process Definition Metamodel – Översättningsstandard.  

BPEL(WS-BPEL), Business Process execution language – En exekverande standard. 

BPM, Business Process Management – Benämningen hur processer hanteras inom företag. 

BPMI, Business Process Management Initiative – Organisation som utvecklat bpmn bl.a. 

BPMN, Business Process Management Notation – Grafisk standard. 

BPMS, Business Process Management System – Benämningen på ett BPM system. 

CRM, Customer Relationship Management – Strategier, verktyg för försäljning & marknad. 

IDEF, Integration Definition – Grafisk standard. 

Notation – Ett system med symboler som ska förenkla beskrivningen av specifika object.  

OMG, Object Management Group – en organisation som utvecklar standarder. 

UML, Unified Modeling Language – Grafisk standard. 

WF, Workflow Foundation – Microsoft visual studios utvecklings miljö. 

WfMC, Workflow Management Coalition – Organisation utvecklande av standarder. 

WPDL, Workflow Process Definition Language – Föregångaren till XPDL. 

XPDL, XML Process Definition Language – Översättningsstandard.  

YAWL, Yet Another Workflow Language – BPM språk. 
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2 Inledning 
I detta kapitel presenteras grundläggande information om avhandlingen och business process 
managment(BPM) introduceras. Lika så presenteras bakgrunden till BPM samt rapportens syfte och 
angreppssätt. 

2.1 Bakgrund 
Det finns idag många olika sätt att hantera affärsprocesser (Business Process). Det finns en 
uppsjö av industrier och marknader och inom dessa enskilda områden används olika 
affärsprocesser. Företags arbetssätt skiljer sig brett, vilket är en anledning till att det ständigt 
utvecklas nya arbetsmetoder för att hantera interna och externa processer. För företag är 
det viktigt att ha en bra struktur på sina affärsprocesser inom områden som t ex, logistik, 
ekonomi, administration, lagerhantering. Under tidens gång har det använts diverse 
hjälpmedel för affärsprocesser, exempelvis FlowCharts, Flow diagram, Gant/pert diagram 
och IDEF (Integration Definition). Emellertid är dessa bara en bråkdel av de metoder som 
använts de sista trettio åren inom affärsprocesser (Dufresne och Martin, 2003). Dessa 
verktyg har med tiden ändrats till mer fullständiga och modernare arbetsmetoder som har 
mynnat ut i flera standarder. 

I början av 1990-talet var det flera företag som genomgick organisationsförändringar, det 
som Hammer och Champy kallar ”reengineering”. Tanken med reenginering är att förstå 
de olika processer som finns inom ett företag för att sedan kunna analysera dem och hitta 
potentiella svagheter och ineffektiviteter och därmed kunna ”reengineera” processerna till 
det bättre (Hammer och Champy, 1993). Mycket av vad Hammer och Champy går igenom 
är grundläggande för arbetet med affärsprocesser. Ett exempel på effektiva processer är 
japanska företag och unga entreprenörssatsningar som under 1980- och 1990-talet började 
utveckla produkter med dubbel hastighet, utnyttja tillgångar åtta gånger snabbare och svara 
på kunders önskemål tio gånger snabbare än klassiska amerikanska företag (Hammer, 
1990). Detta visar på att förändringar av processer kan ge en snabbare och mindre kostsam 
organisation. Företaget Ford visade detta ytterligare när de förbättrade sitt 
orderhanteringssystem och lyckades sänka antalet anställda med 75 % med bibehållen 
produktivitet (Hammer, 1990). Ur dessa metoder har det växt fram nya system och 
utvecklingen har gått vidare till mer komplicerade IT-system och workflowsystem (Ko m, 
fl., 2009b; Mili 2010).  

I dagens företagsvärld används en metod som heter Business Process Management(BPM) 
för att hjälpa till att ha kontroll över verksamheten. BPM-marknaden omsatte 2,3 miljarder 
dollar år 2010 och förväntas öka till 5,5 miljarder dollar till år 2017(Curtiss och Eustis, 
2011). Ökningen är ett resultat av ökande behov av automatiserade affärsprocesser. Enbart 
i Asien (exklusive Japan) har marknaden ökat med 14,6% till 1 miljard dollar under 2010 
och det finns förväntningar att marknaden fortsätter att öka (IDC, 2012). Företag har 
börjat inse vikten av bra affärsprocesser inom företaget. 

Poängen med BPM är att på ett enkelt sätt kunna hantera och modellera de processer som 
finns inom ett företag. Det finns idag en mängd olika standarder och språk för hur 
processer skall beskrivas och eftersom dessa ständigt utvecklas är det viktigt för företag 
som arbetar med BPM att följa med i utvecklingen och hålla sig uppdaterade.  
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2.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att hitta en lämplig grafisk standard för att använda ihop med 
ett program där processer exekveras. Med grafisk standard menas en standard för att 
beskriva delar av en process med grafiska ikoner och mönster. 

Rapporten kommer att bli en rekommendation för en standard för visualisering av 
processer. Rekommendationen kommer bestå av varför just denna standard är lämplig för 
systemet och hur väl den går att implementera i ett system som Workflow 
Foundation(WF).  

2.3 Frågeställning 
För att kunna ta reda på vilket språk som är lämpligt att använda i ett system är det viktigt 
ta reda på vilka behov ett BPM-system(BPMS) har. Därefter analyseras och jämförs 
behoven med vad som erbjuds av de olika standarderna, för att kunna komma fram till 
vilken standard som passar bäst. En implementation av standarden kommer att ske. För att 
få en uppfattning om hur väl det går att implementera den valda standarden i ett system. 

Frågeställningen som valts är: 

• Vilken grafisk standard är mest lämplig för att beskriva processer i ett BPMS och 
hur väl kan den implementeras i workflow foundation? 

2.4 Avgränsningar 
De olika program som används inom BPM kan vara byggda som ett eget program eller 
byggda inom existerande plattformar t.ex. Workflow Foundation(WF). Den här rapporten 
kommer fokusera på Microsofts WF plattform. Genomgång av WF kommer att ske under 
teoridelen längre ner i rapporten.  

Ett BPMS har flera steg och fokus kommer att ligga på visualiseringssteget och hur väl 
standarden kan implementeras.  

2.5 Tidigare forskning 
Det finns en hel del forskning inom området standarder och BPM. Forskare har försökt 
reda upp i oredan genom att försöka klargöra vilka begrepp och standarder som används. 
Dock är studierna ofta små och jämför bara två olika standarder och berör ofta bara ett 
område. Dock finns det försök till att reda upp alla benämningar och standarder. Några av 
dessa är: 

Business Process Modeling Languages: Sorting Through the Alphabet Soup, av Mili m fl., i 
ett försök att få en bättre överblick over de olika modellerings-språken (Mili m fl., 2010).  

Business Process Management (BPM) standards: A survey, av Ko m fl., artikeln försöker 
organisera de otaliga BPM-standarder som finns och identifiera viktiga trender som 
förekommer i branschen (Ko m fl., 2009b). 

Business Process Management: A Survey, av van der Aalst m fl., målet med den rapporten 
är att få en överblick över forskarmässiga och praktiska problem inom BMP-system (van 
der Aalst m fl., 2003). 
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2.6 Medius R & D 
Den här rapporten skrivs i samarbete med Medius. Medius är väletablerade i Norden och är 
ett stort företag inom affärslösningar med över 200 anställda. Medius använder sig av ett 
workflow system som heter Mediusflow. Mediusflow är ett Windows WF program och 
detta program kommer att ligga till grund för alla implementationer och tester som utförs. 
Medius R & D är avdelningen som utvecklar den egna programvaran Mediusflow. Deras 
fokus ligger på att utveckla en högkvalitativ produkt som förenklar och effektiviserar sina 
kunders processer. 



Teori 

5 

 

3 Teori 
Viktiga begrepp och standarder som relaterar till BPM kommer att definieras och förklaras i det här 
kapitlet. En lista över förkortningar finns längst fram i rapporten (se kapitel 1). 

3.1 Standard 
Vad är en standard? Standarder är viktiga inom de flesta verksamheter. En standard är en 
dokumentation eller specifikation som tillgodoser önskvärda egenskaper hos produkter och 
system som exempelvis kvalitet, miljövänlighet, säkerhet, pålitlighet, effektivitet och 
utbytbarhet (ISO, 2012a).  

Hur fungerar en standard? För företag gör standarder att tillverkare kan utveckla produkter 
och tjänster som tillgodoser de specifikationer som är internationellt vedertagna för det 
valda området (ISO, 2012b). Det blir ett kvitto på att produkten eller tjänsten håller en viss 
nivå. För kunder ger standarder en garanti att produkten eller tjänsten är av god kvalitet, är 
säker och pålitlig (ISO, 2012b). Standarden gör det tryggare för kunder och ger kunden en 
större möjlighet att jämföra produkter. På marknaden skapar alltså standarder enhetlighet. 
Enhetlighet gör det lättare för användare att orientera sig samtidigt som det underlättar 
kommunikationen mellan olika områden i och med att fler personer har kunskap inom 
samma system eller tjänst. 

3.2 Affärsprocess (Business Process) 
Hammers och Champys definierar affärsprocess som en samling aktiviteter som använder 
en eller flera slags input för att skapa en output av värde för kunden (Hammer och 
Champy, 1993). En annan definition är den som används av Workflow management 
coalition (WfMC). De definierar “business process” enligt följande ”a set of one or more linked 
procedures or activities which collectively realize a business objective or policy goal, normally within the 
context of an organizational structure defining functional roles and relationships” (WfMC, 1999).  

Sammanfattningsvis kan en affärsprocess beskrivas som en eller flera aktiviteter som 
samordnas och genomförs inom ett företag eller en organisation för att resultera i ett 
affärsmål eller annan form av målsättning.     

Processer är kärnan i BPM, de är också en av huvudtermerna i Hammers och Champys 
teori om reengineering. 

3.3 Workflow 
Workflow används för att strukturera upp och automatisera arbetet i en process. Därmed 
hjälper det företag att hantera dokument, information och tjänster (Hollingsworth, 1995).  

3.4 Business Process Management (BPM) 
Van der Aalst m fl. definierar BPM enligt följande “Supporting business processes using methods, 
techniques, and software to design, enact, control, and analyze operational processes involving humans, 
organizations, applications, documents and other sources of information.” (van der Aalst m fl, 2003).  

Det betyder att BPM är ett hjälpmedel för att hantera affärsprocesser inom företaget. 
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BPM är en utveckling av Workflow Management (WFM) systemet och det är därför lätt att 
blanda ihop WFM med BPM (van der Aalst, 2004). Skillnaden mellan BPM och WFM 
systemen kan illustreras med van der Aalst BPM-livscykel (se figur 1).  

BPM-livscykeln består av fyra faser:  

1. Process design: under denna fas utformas själva processen.  

2. System configuration: implementerar och konfigurerar processerna utifrån hur de 
definierats i steg ett i livscykeln.  

3. Process enactment: Processerna börjar användas i systemet. 

4. Diagnosis and analysis: analyserar och utvärderar systemet för att kunna 
optimera det. Därefter börjar livscykeln om för en ny optimering. 

 

Figur 1: BPM-livscykeln med de fyra olika stegen (van der Aalst, 2004).  

WFM använder sig av de tre första stegen, medan BPM inkluderar det sista steget och 
sluter cirkeln (van der Aalst, 2004). Det finns även metoder utvecklade för enbart det fjärde 
steget ”business process analysis” (BPA) och ”business activity monitoring” (BAM) (Ko, 
2009a). 

BAM är ett system för att övervaka processerna i ett BPMS. Enligt McCoy (2002) hämtar 
systemet information från alla delar av applikationssystemen och andra interna och externa 
källor. Det möjliggör en bredare och en mer innehållsrik överblick över systemet. 
Informationen sammanställs ofta med diagram, mätare och andra visuella verktyg för att 
visa hur välmående systemet är. 

Fördelen med business process management är att det med visuella modeller gör det lättare 
för människor att få förståelse för, och kunskap om, processer inom en verksamhet (Ko, 
2009a). Modellerna kan hjälpa till att identifiera problem, flaskhalsar och att optimera 
processer (Ko, 2009a), framförallt genom att BPM ger en lättare överblick över systemet.  
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3.5 Business Process Modeling 
Det finns ett annat begrepp som använder samma förkortning som business process 
management (BPM) - business process modeling. Modeling är en del av business process 
management.  

En business proccess model är som en ritning över affärsprocessen. Den innehåller 
aktiviteter och exekveringsbegränsningar mellan aktiviteterna. (Weske, 2007). 

Utifrån BPM-livscykeln sett sker business process modeling i steg ett. Modeling används 
för att visa hur processflödena kommer att se ut och fungera. Därefter används dessa 
modeller som underlag vid övergång till steg två i livscykeln.  

3.6 BPM Language 

3.6.1 Klassificeringar av BPM 

Utvecklingen av nya standarder har pågått under lång tid, vilket har resulterat i att det finns 
ett flertal olika språk som antingen är generella eller specifika för ett visst område (Ko m fl. 
2009; Mili, m fl., 2010). Det som kan komplicera det hela ytterligare är att de olika BPM-
språken täcker olika delar av BPM-livscykeln, exempelvis inriktar sig business process 
model notation (BPMN) på processdesign medan XML process definition language 
(XPDL) täcker både processdesign och nästa steg i processen (Ko m fl., 2009b).  

Mili, m fl. (2010) och Ko, m fl.(2009b) har gått igenom de olika BPM-språken och sorterat 
upp de olika standarderna. Skillnader mellan de två är att Ko, m fl. har utgått från BPM-
livscykelns fyra steg medan Mili, m fl. har kategoriserat standarderna utifrån fyra egna 
kategorier. Eftersom BPM-livscykeln förklarar hela BPM-processen på ett bättre sätt 
kommer Kos kategorisering att användas i detta arbete. Utifrån livscykeln kategoriserar Ko 
m fl. de olika standarderna enligt följande (Ko m fl., 2009b):  

1. Grafiska standarder (Graphical standards): de standarder som hjälper 
användaren att visuellt visa affärsprocesser och flöden. 

2. Exekverande standarder (Execution standards): implementerar och 
automatiserar affärsprocesser. 

3. Översättningsstandarder (Interchange standards): hjälper till att översätta 
mellan olika grafiska och exekverande standarder i BPMS. 

4. Diagnosstandarder (Diagnosis standards): administrativa standarder och 
övervakningsstandarder som används för att kunna optimera ett BPMS. 

Nedan gås de vanligaste BPM-språken inom respektive kategori igenom. Sjutton olika 
BPM-språk beskrivs av Mili, m fl. (2010) och ett tjugotal beskrivs av Ko, m fl. (2009b). 

3.7 Grafiska standarder 

3.7.1 Business process modeling notation (BPMN) 

BPMN är en standard utvecklad från business process management initative (BPMI). Målet 
med BPMN var att erbjuda en standard som möjliggjorde förståelse för processer oavsett 
typ av användare, från analytiker och datateknikerna till affärsmän. Med hjälp av grafiska 
element och enkla diagram, som påminner om flödesdiagram, är BPMN lätt att förstå 
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(White, 2004). BPMN använder sig av en uppsättning ikoner som var och en har en 
specificerad egenskap för de aktiviteter som sker inom processen. Ikonerna är indelade i 
fyra kategorier: flow objects, connecting objects, lanes och artifacts. Ett exempel på ett 
enkelt BPMN-flöde ses i figur 2.  

  

Figur 2. Exempel på enkelt bokningssystem i ett företag med BPMN.  

3.7.1.1 Flow objects 

Flow objects är grunden i BPMN, här hanteras processflödet (OMG, 2011a). 

Det finns tre typer av flow objects: activity, gateway och event (se figur 3). Activity är en 
aktivitet där det genomförs en handling i flödet. Det kan vara utförandet av olika uppgifter, 
antingen maskinellt eller manuellt, t.ex. skicka mail, sammanställa en order, bokning av 
tjänsteresa etc. Det finns tre olika typer av activity: Task, Sub-Process och Call Activity. 
Task är den enklaste typen av activity och det finns flera varianter av denna. Det finns 
dessutom extra egenskaper hos en activity. De extra egenskaperna bestämmer hur 
aktiviteten ska exekveras och om det kommer en eller flera inputs (OMG, 2011a).   

 

Figur 3. Exempel på olika flow objects. 

Gateways är flödesfördelare och bestämmer vilken väg flödet ska ta i flow chart, 
exempelvis om flödena ska ske parallellt och om en eller flera aktiviteter skall utföras 
beroende på input och utfall (OMG, 2011a).  

Det finns tre grundtyper av events: start event, intermediate event och end event.  Dessa 
kan i sin tur finnas i olika varianter, exempelvis signal-, message-, error- eller timer-event, 
som anger när eventet ska ske (OMG, 2011a). 

3.7.1.2 Connecting objects  

Connecting objects behövs för att sammanföra flow objects och fungerar därmed som 
anslutningar. Det finns tre olika typer av connecting objects att välja bland, beroende på 
vilken typ av anslutning som behövs: sequence flow; message flow och association. (figur 
4) (OMG, 2011a).  
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Sequence flow är flödesriktningarna i processen och kopplar ihop hela flödet (OMG, 
2011a). 

Messages flow ger ett meddelande, exempelvis kommunikation mellan två anställda som 
har hand om två olika arbetsområden och behöver kommunicera i utförandet av en 
process (OMG, 2011a).  

Association har hand om tilläggsdata i flödet (OMG, 2011a).  

 

Figur 4. De olika typerna av flödespilar. 

3.7.1.3 Swimlanes och pools 

Det finns två typer av objekt som organiserar flödet: swimlanes/lanes och pools. Pools är 
kopplade till själva processen, medan lanes är kopplade till en person eller ett 
ansvarsområde (se figur 5). De används för att veta vem som har ansvar för att utföra en 
aktivitet i ett flöde. Pool utgör helheten i processen medan lane utgör en delmängd (OMG, 
2011a). 

 

Figur 5. En pool med två lanes inuti. 

3.7.1.4 Artifacts 

Artifacts är hjälpmedel för att förstå flödet (OMG, 2011a). 

3.7.2 Unified Modeling language (UML) 

UML är likt BPMN en grafisk standard. Den hjälper till att specificera, visualisera och 
dokumentera modeller av mjukvarusystem och dessas struktur och design. UML kan 
användas för business modeling, men även modeling för icke-mjukvarusystem (OMG, 
2005b). Nu när OMG utvecklar både UML och BPMN kan det innebära att det blir mer 
tydligt över vilka områden de båda standarderna verkar inom, d.v.s. BPMN kommer att 
användas vid BPM medan UML används inom mjukvaruutveckling (Koskela och 
Haajanen, 2007). De konkurrerar inte sinsemellan utan är två olika infallsvinklar på 
systemet (Watson, 2008). Till skillnad från BPMN har UML nio olika typer av diagram: 
class-, object-, use case-, sequence-, collaboration-, statechart-, activity-, component- och 
deployment diagrams. Av dessa kan sju stycken användas i business modeling (Noran, 
2000). Bland dessa är det Activity Diagram (AD) som används flitigast för att modellera 
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affärsprocesser (Islam m fl., 2011; OMG, 2011b). UML AD använder sig av tre stycken 
noder för att illustrera flödet, de tre typerna är: action-, object- och controlnode (se figur 6). 
UML AD använder sig likt BPMN av lanes för att grafiskt kunna representera var i flödet 
processerna sker (OMG, 2011b). 

 

Figur 6. Exempel på de olika noderna. 

3.7.3 Event-driven process chain (EPC) 

Utöver BPMN och UML finns det EPC, som har utvecklats av Institutet för 
informationssystem vid University of Saarland, Tyskland. Språket är ämnat att beskriva 
processer för affärslogik, d.v.s. inte för något avancerat programspråk. EPC består av tre 
huvudelement: functions, events och logical connectors (se figur 7). Dock har de vissa 
begränsningar och saknar standardisering vilket gör att Ko, m fl. har valt att inte klassificera 
EPC som en grafisk standard (Ko, m fl., 2009b). ARIS Express och SAP R/3 är två system 
som använder och stöder EPC (Ko, m fl., 2009b; Islam m fl., 2011b).  

 

Figur 7. Exempel på de olika elementen.  

3.8 Exekverande standarder 
En exekverande standard är den standard som definierar hur programkoden ska beskriva 
och exekvera de olika processerna. 

3.8.1 Business process modeling language (BPML) 

BPML använder sig av en XML-syntax och kan definiera körbara processer med hjälp av 
web service (Silver, 2005). BPML utvecklades av (Business Process Management Initiative) 
BPMI under tiden BPMI var självständigt. Vid hopslagningen av BPMI och OMG 
bestämdes att organisationen skulle använda sig av WS-BPEL och därför finns det inte 
längre någon som utvecklar BPML (OMG, 2005a).  

3.8.2 Business process execution language (BPEL) eller web services business 
process execution language (WS-BPEL) 

WS-BPEL är ett XML-baserat språk för att specificera affärsprocesser i en webbservice 
miljö (Koskel och Haajanen, 2007). BPML och BPEL överlappar på flera områden, även 
om BPEL har en större och tydligare semantik än BPML (Mili m fl., 2010). I och med att 
BPML inte längre utvecklas har BPEL inga större konkurrenter och BPEL har vuxit till att 
bli den mest populära standarden inom exekverande standarder (Koskel och Haajanen, 
2007). BPEL används ofta tillsammans med BPMN, trots att de inte stödjer varandra fullt 
ut (Mili m fl., 2010). Vid en implementation mot BPMN behöver man bestämma vilken 
struktur som skall användas i BPEL-dokumentet. Dokumentet behöver antingen vara 
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baserat på en BPEL grafisk struktur (flow element) eller BPEL block struktur (sequence 
element) (White, 2005). Detta påverkar sedan hur stor del av BPMN sequence flow som 
kan implementeras mot BPEL.  

3.8.3 Yet another workflow language (YAWL) 

YAWL är ett språk utvecklat av Eindhoven University of Technology och Queensland 
University of Technology. YAWL bygger på flera andra språk, i ett försök att täcka de 
områden som dessa språk har missat (van der Aalst och Hogstede, 2002). YAWL täcker 
både över det grafiska området och exekveringsområdet. Likt EPC har inte heller YAWL 
blivit standardiserat, båda är utvecklade i en universitetsmiljö och inte i en kommersiell 
miljö. YAWL är XML-baserat och stödjer ett open-source mjukvarupaket som inkluderar 
en motor, grafisk editor och en arbetslisthanterare (Ko m fl., 2009b). YAWL har likt andra 
standarder en uppsättning element för att kunna modellera processer (se figur 8). 

 

 

Figur 8. Exempel på ikoner. 

3.9 Översättningsstandarder 

3.9.1 Business process definiton met model (BPDM) 

BPDM är en XML-baserad standard (Ko m fl., 2009b) och är utvecklad av OMG. BPDM 
är en metamodell som innehåller de gemensamma baselementen som finns bland de 
vanligaste BPM-språken, exempelvis BPEL, BPMN, XPDL, XLANG, WSFL, och UML 
AD (Ko m fl., 2009b; Mili m fl., 2010). Det fungerar som en plattform mellan olika 
standarder, som möjliggör kommunikation mellan dessa. Det gör att de olika standarderna 
kunna konstruera en fullständig process tillsammans.  

3.9.2 Xml process definition language (XPDL) 

XPDL är den konkurrerande översättningsstandarden till BPDM. XPDL är utvecklad av 
Workflow Management Coalition (WfMC). Enligt Ko m fl., är XPDL mer använd och 
stabilare i jämförelse med BPDM. XPDL stödjer BPMN (WfMC, 201-). XPDL används 
som hjälpmedel för att kunna översätta och spara processdiagrammen till XML. Det 
möjliggör att ett program kan modellera processerna, ett annat program kan läsa och 
modifiera och ett tredje program kan köra processerna (Pyke, 2007).  

3.10 Diagnos/Analys standarder 
Standardiseringen av diagnosstandarder har inte kommit lika långt som de övriga områdena 
(Ko m fl., 2009b). Därmed är Business Analys Monotoring (BAM) systemen oftast inte 
byggda på en standard. 

Ett annat område inom diagnosstandarder är business process analysis (BPA). Skillnaden 
på de olika benämningarna är att BAM är en övervakningsstandard som har till uppgift att i 
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realtid ge information om ett BPMS, medan BPA istället är en analys som utförs på ett 
BPMS och behöver utvärderas manuellt. 

3.10.1 Business Process Query Language (BPQL) 

Likt BPML verkar BPQL ha dött ut i och med hopslagningen av BPMI och OMG. Det 
finns inte längre någon dokumenterad information om vidare utveckling av standarden. 
Båda är listade på OMG hemsida under varumärken men de är inte listade under deras 
standarder (OMG, 2012a; OMG 2012b).  

3.10.2 Business Process Analytics Format (BPAF) 

BPAF är en standard utvecklad av WfMC. Standarden fungerar både med ett BAM- och ett 
BPA-system. (WfMC, 2008; WfMC, 2012). BPAF använder sig av ett XML-schema för 
händelser som sker inom affärsprocessen (WfMC, 2008). Standarden är utformad som ett 
oberoende dataformat vilket möjliggör sammanställning och korrelation av data över flera 
plattformar.  

Nedanstående tidslinje ger en överblick över de olika standarderna och deras utvecklare (se 
figur 9). 

 

Figur 9. Tidslinje över de olika standarderna. 

3.11 Business Process Management Systems (BPMS) 
BPMS är ett system som bygger på BPM. Systemet är uppbyggt för att hantera BPM inom 
ett företag eller en organisation. BPMS består av flera interagerande verktyg som 
tillsammans stödjer hela livscykeln av processen, från modellering och exekvering till 
mätningar och optimeringar (BEA, 2008). BPMS har utvecklats kraftigt sedan 2003 och det 
finns en mängd olika produkter som fokuserar på olika delar av affärsprocessen. (Harmon 
och Wolf, 2011). BPMS kan göra att processer blir mer effektiva, kompatibla, smidiga och 
tydliga genom att se till att varje processteg definieras tydligt, övervakas över tid och 
optimerar maximal produktivitet (BEA, 2008). 
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3.12 Workflow foundation (WF) 
Windows workflow foundation är en Microsoft produkt som används för att konstruera 
flöden och därefter exekvera dessa processer. WF är ett hjälpmedel för .NET-utvecklare 
och används tillsammans med Microsoft Visual Studio. Det är framför allt till för att ge en 
förståelse för ett system för både skapare och användare av systemet. WF tillåter program 
och system att utvecklas utan att bryta isär och dela dess logik i separata bitar (MSDN, 
2009). Logiken skapas med hjälp av workflows, vilket ger en grund för att skapa enhetliga 
och skalbara applikationer (MSDN, 2009). I dessa workflows finns olika färdigbestämda 
aktiviteter så som if-slingor, parallella körningar, loopar etc. En aktivitet representeras av ett 
objekt som tar emot inparametrar, exekverar kod och sedan skickar utparametrar vidare, 
vilket ger en fullständig programsekvens. Programmet använder sig av egna 
ikonuppsättningar för att rita ut flödet i ett flowchart, parallella- eller sekventiella flöden 
(figur 10).  

 

Figur 10. Två typer av WF modellering. De aktiviteter och funktioner som sker representeras av grå boxar. 
Boxarna ansluter till varandra genom pilar. Här ser man skillnaden mellan de två olika typerna av flöden. Till 
vänster i figuren ser vi ett flowchart. Flowchart-miljön tillåter användaren att fritt placera ut aktiviteterna. Där med 
går det att ansluta de aktiviteter som användaren själv väljer. Till höger i figurer ser vi ett sequence. Där sker flödet 
sekventiellt och aktiviteterna placeras efter varandra (se högra bilden). Här går det inte att själv modifiera flödet utan 
det är förutbestämt och sekventiellt. 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssätt för rapporten att gås igenom.  

4.1 Litteraturstudie 
Till grund för denna rapport ligger en litteraturstudie.  

I detta arbete har systematisk sökning använts för att hitta relevanta artiklar och böcker. 
Därefter har kedjesökning använts på dessa artiklar och böcker för att få mer djup. 
Sökningen har skett via Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek, Stockholms stads 
bibliotek, Google schoolar och Google. 

4.2 Analyser 
Tre typer av analyser har gjorts: analys av befintliga BPMS verktyg, analys av workflow 
foundation och analys av kunder. Vid analys av olika system har inte olika versioner av 
standarderna beaktats eftersom versionerna har en gemensam standard och grunden till 
standarden är densamma. 

4.2.1 Analys av olika BPMS-verktyg 

Analys av marknadens BPMS gjordes i form av en kvantitativ sammanställning av olika 
BPMS-produkter för att jämföra vilka de vanligaste metoderna inom industrin är, med 
fokus på vilken standard de använt. De BPMS-verktyg som ingår i rapporten består av ett 
urval av intressanta verktyg enligt Medius, en medveten slumpmässig sökning och 
produkter ur Technology Evaluation Centers (TEC) som är en lista över BPM-företag 
(TEC, 2012a). TEC är ett företag som hjälper företag att undersöka, bedöma och välja 
mjukvarulösningar (TEC, 2012b). Utifrån dessa tre källor valdes tjugo olika företag ut och 
undersöktes. För att få med en så stor andel av marknaden som möjligt inkluderades 
företag från Europa, USA och Asien i sammanställningen. Information om de olika 
programmen togs i huvudsak fram från respektive företags hemsida. Vid de tillfällen då all 
information inte fanns tillgänglig på företagens hemsida kompletterades informationen 
genom sökning via en sökmotor. Förfrågningar om företagens produkter skedde via 
kontakt med respektive företag.  

4.2.2 Analys av BPMS-användare (företag) 

För att ta reda på vilka krav användarna ställer på sitt BPMS, hur systemen fungerar samt 
hur användarna ser på olika standarder gjordes intervjuer.  

Intervjuerna gjordes i form av en öppen dialog/diskussion kring BPM och företag som 
använder sig av detta. I intervjun ingick frågor om hur användaren upplever de olika 
systemen, syn på olika standarder och vilka de föredrar. Intervjun gjordes enskilt och 
pågick under en timme. De som intervjuades var Emil W från Medius och Johan Taube 
från Enfo Zystems. Samt en öppen diskussions grupp med flera från Medius. 
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4.3 Jämförelse av BPM-språk och sammanställning 
För att kunna bestämma vilken standard som skulle implementeras, sammanställdes och 
jämfördes den insamlade datan. Datan sammanställdes i ett Microsoft Excel-dokument och 
visualiserades i ett diagram. Data som inte kunde sammanställas i dokumentet summerades 
skriftligt. Den tidigare forskningen som sammanställt de olika BPM språken togs också 
med i jämförelsen. Utifrån detta skrevs sedan en kravlista med önskvärda egenskaper hos 
en standard. Denna kravlista matchades sedan mot de befintliga standarderna för att se 
vilken som var mest lämplig.  

4.4 Implementation 
En undersökning gjordes över hur väl det går att implementera standarden i WF editor för 
att se om det går att utnyttja WFs inbyggda editor eller om det behövs en separat editor (se 
figur 11). 

 

 

Figur 11. Exempel på hur flödet kan te sig. 

I undersökningen gjordes ett förtest där ikonuppsättningen från den valda standarden 
implementerades i workflow foundation för att se hur väl ikoner och regler gick att anpassa 
på WF-nivån. Förtestet visade att det gick att anpassa WF tillräckligt för att kunna använda 
WF för att implementera den valda standarden. 

En fullskalig implementation av standaren påbörjades i WF.  

En jämförelse mellan workflow foundation och implementationen av standarden gjordes, 
med workflow foundation som referenspunkt för att kunna påvisa skillnader.  

Hur väl implementationen av standarden i WF fungerade sammanställdes sedan i en tabell 
för att kunna se vilka element som gick att implementera och vilka som inte gick. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet kommer de resultat av de olika analyser, undersökningar och tester att sammanställas.  

5.1 Andra BPMS och deras standarder 
Tjugo produkter ur BPM-marknaden togs med i undersökningen för att få överblick över 
BPM som helhet och inte bara WF-system. Större delen av dessa företag arbetar inte bara 
med WF-system utan använder sig även av andra programvaror. 

De tjugo produkter som valdes ut ses i tabell 1. Produkterna representerar till stora delar 
marknaden för BPMS-verktyg. I tabellen ses att mer än hälften av företagen kommer från 
den amerikanska marknaden (60 %), 35 % av företagen utgörs av den europeiska 
marknaden och ett företag representerade den asiatiska marknaden (5 %). Dock är detta 
bara indikation för vilken som är deras huvudmarknad, de flesta är internationella företag 
och arbetar över flera kontinenter. För att få med den svenska marknaden har produkter 
som Barium live och Flexite valts som representativa.  

Produktnamn Företag Huvudmarknad* 

ActiveVos Active Endpoints USA 

Appian BPM Suite Appian USA 

ARIS Software AG Europa(Tyskland) 

Automate BPM Macronetics USA 

Barium live! Barium Europa(Sverige) 

Bizagi Bizagi Limited Europa(Spanien) 

BizFlow Plus HandySoft USA 

Eclarus Eclarus USA 

Oracle BPM Oracle USA 

Enj Bisil Asien(Indien) 

Flexite Flexeurope Europa(Sverige) 

OnBase Hyland Software, Inc. USA 

Metastorm BPM Metastorm, OpenText USA 

SEQUENCE PNM soft Europa(England) 

Processmaker Colosa, Inc. USA 

Savvion's BusinessManager Progress Software USA 

IBM Business Process 
Manager Standard 

IBM USA 

Tibco BPM Tibco Software Inc. USA 

ULTIMUS BPM Suite Ultimus Inc. Europa(Tyskland) 

Business First W4 Europa(Frankrike) 

Tabell 1. Sammanställning över de tjugo BPMS verktyg som valdes ut.  

*Huvudmarknaden beskriver inom vilka områden företagen är störst. De flesta företagen är internationella och 
arbetar över flera kontinenter 

En större sammanställning över alla program finns i bifogade filer (8.1 Tabell över BPMS). 
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Diagram 1. Sammanställning över de olika standarderna. 

Den grafiska standard som används i produkterna ses i diagram 1. Av de tjugo produkterna 
var det 85 % som använde sig av BPMN standarden och 25 % som använde sig av UML. 
EPC och IDEF användes bara vid ett tillfälle var. Dessa siffror blir mer än 100 % eftersom 
flera använde sig av en eller flera kompletterande standarder. Dessa användes alltid 
tillsammans med BPMN.  

 

Diagram 2. Sammanställning över de olika exekverande- och övervakningsstandarder som undersökts. 
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Av de exekverande- och övervakningsstandarder som undersöktes var BPEL (50%) och 
XPDL (40%) de vanligaste (se diagram 2). Även här använde sig flera produkter av flera 
standarder, fem av tio som använde sig av BPEL hade implementerat XPDL.  

WPDL hade fyra användare (20%) och är en äldre version av XPDL.  

BPDM är nyare än XPDL och innehar en mindre andel av marknaden. BPDM används 
bara av Oracel och IBM.  

Analyssystem var vanligt förekommande, dock var det ingen som använde sig av någon 
analysstandard. 65% av produkterna använde sig av BAM system (se Diagram 3).  

 

Diagram 3. Sammanställning över de olika analyssystemen 

5.2 Den typiska användaren 

5.2.1 Intervjuer med konsulter 

De gjordes totalt två intervjuer med olika konsulter, en från Medius och en utomstående 
konsult. Därutöver gjordes en gruppdiskussion inom Medius angående användningen av 
BPMS. 

Vid diskussionerna framkom att användare ofta är okunniga om standarden och svänger sig 
vitt och brett med olika benämningar och förkortningar utan att veta exakt vad de betyder. 
Trots detta har användarna en tendens att vilja vara i framkant och använda sig av den 
senaste tekniken. Det vill ha den senaste tekniken utan att veta varför de behöver den eller 
hur den fungerar. Det blir upp till experter att informera användaren och vägleda denne 
genom alla benämningar och uttryck.  

Det framkom även att WF har fungerat dåligt för de användare som har använt sig av detta 
i och med att programmet har en hög inlärningströskel. Användarna har tyckt att 
ikonuppsättningen inte varit bra, utan att den har varit svårförstådd. Detta delvis för att 
WF är programmeringsorienterad och användarna inte är programmeringskunniga. 
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Vissa användare har varit positiva till att han en standard i sitt system. Att ha en standard 
ses som en utveckling i positiv riktning. Några användare hade ingen åsikt, men ingen 
ställde sig negativ till en sådan utveckling. 

Den typiska användaren av ett BPMS är större företag och industrier som har mycket 
resurser för att utbilda personal och för att rita flöden. BPM tillåter användaren att justera 
flödet istället för att bara ha statiska system, men det kräver att det finns kunniga användare 
inom företaget eller konsulter som kan detta. Mindre företag har inte lika mycket resurser 
och har inte samma behov av att justera flödena i och med att deras processer är både 
mindre till antalet och till storleken. 

Fördelen med automatiserade system är framförallt att de klarar av att hantera stora 
mängder data samtidigt och det ger en bättre kontroll. Det är svårt att få en transparens i 
ett affärsflöde om affärslogiken ligger hos de anställda och inte i systemet. Det är svårt att 
överföra den mänskliga beslutsfaktorn till ett system om beslutet inte är strukturerat, dvs 
att samma affärslogik alltid gäller. Ett exempel som togs upp under intervjuerna var ”Anki” 
som jobbar på ett mindre företag och hanterar fakturor. Hon har utvecklat ett eget system 
som är baserat på känsla snarare än en organiserad struktur: fakturor från olika leverantörer 
attesteras på olika sätt och betalningar sker med ojämna mellan rum. Systemet fungerar så 
länge Anki jobbar, men om hon skulle bli sjuk eller sluta jobba uppstår problem. Systemet 
är alltså väldigt beroende av en enskild person, vilket gör systemet sårbart. Affärsreglerna 
som bestämmer hur, var och när fakturan hanteras blir svåra att översätta till ett 
datorsystem i detta fall eftersom det inte sker efter en speciell struktur, utan mer på känsla. 

De vanligaste problemen med manuella system är att de ofta är oorganiserade, ineffektiva 
och har problem med uppföljning av t.ex. gamla fakturor. Dessutom är det svårt att få en 
överblick över dessa processer.   

Kravspecifikationen för en standard togs fram utifrån analysunderlaget:  

1. Standarden bör vara lättanvänd för företagets personal. 

2. Standarden bör kunna visualisera de flesta processerna. 

3. En välkänd standard styrker varumärket på den egna produkten. 

5.3 Implementation 
Utifrån analysen av BPMS och kravspecifikationen som tagits fram utifrån intervjuerna 
med konsulter, valdes BPMN som den standard som skulle implementeras. 7 av 15 objekt 
gick att implementera. Tabell 2 visar huvudkategorierna av BPMN-objekt och vilka som 
har gått respektive inte gått att implementera. 

Objekt Implementerad Inte implementerad 

Event X   

Activity X   

Gateway X   

Sequence Flow X   

Activity Looping X   

Sequence Flow Looping X   

Multiple Instances X   
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Message Flow   X 

Association   X 

Pool   X 

Lane   X 

Data Object   X 

Group   X 

Text Annotation   X 

Sub-Process   X 

Tabell 2. BPMN-objekten som undersökts och vilka som gått att implementera.  

 
Figur 12. Bild som visar liknande objekt i BPMN och WF. 

De objekt som framför allt gått att implementera är events, activities och gateways. De 
representerar flödet i processen. Den grafiska representationen kring flödet gick inte lika 
bra att implementera. Exempel på detta är pools, lanes, groups, messageflow och 
dataobjects (Tabell 2).  

En del av WF-objekten har snarlik funktionalitet som objekten i BPMN, men med ett 
annat utseende (se figur 12). Objekten Class, FlowSwitch, FlowDecision, Parallell Activity 
och Delay Activity i WF går att jämföra med objekten activity, object gateway och time 
event i BPMN. En stor skillnad mellan WF och BPMN är att Gateway i BPMN kan ändras 
till subtyper av gateways (vilket medför en annan typ av funktionalitet), vilket inte går i WF. 
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Figur 13. WF FlowSwitch med två utgångar. 

I en jämförelse mellan BPMN gateways och WFs motsvarighet kan man se att FlowSwitch 
fungerar på samma sätt som en exclusive gateway i BPMN, det vill säga att flödet endast 
har en möjlig utgång (se figur 13). I BPMNs ”inclusive gateway” är det möjligt att ta en 
eller flera utgångar. Detta blir ett problem i WF eftersom koden exekveras sekventiellt och 
därför inte kan utföra flera olika aktiviteter samtidigt. Det gör att det inte går att exekvera 
två olika aktiviteter som sker samtidigt längs två olika flöden (se figur 13). WF har löst 
problemet med parallella aktiviteter genom att baka in de aktiviteter som ska utföras 
parallellt inuti den parallella aktiviteten (se figur 14), dock medför detta att aktiviteten 
endast sker parallellt här och inte senare i flödet. Funktionen fungerar men aktiviteterna blir 
inte lika flexibla och fria i det grafiska gränssnittet som i BPMN.  

 

Figur 14. Parallell aktivitet med två WriteLine aktiviteter inuti i sig. 

De tre typerna av connection objects som finns i BPMN gick inte att implementera i WF. 
Den enda typen av sammanlänkande objekt som finns i WF påminner om sequence flow 
och fungerar på samma sätt. Sequence flow är den viktigaste av de tre, de andra 
representerar grafiskt vad som händer med ett meddelande och tillhörande dokument. 
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6 Diskussion 
Diskussion kring analys, implementation och standarder. 

6.1 Sammanställning av standarder 

6.1.1 Grafiska standarder 

I denna studie ses att de BPMN är den mest använda grafiska standarden bland de företag 
som utvecklar BPMS, 85 procent av de undersökta företagen använde sig av BPMN. Enligt 
en undersökning genomförd av BP Trends år 2011 är den siffran 72 procent. Det är en 
undersökning med 559 deltagare, där deltagarna deltog via en enkät som BP Trends 
publicerade på sin hemsida (Harmon och Wolf, 2011). På frågan ”What process modeling 
notation/standard do you use?” var resultaten följande (Harmon och Wolf, 2011): 

1. 72 % BPMN 

2. 18 % UML 

3. 8 % EPC 

4. 6% BPEL 

5. 4 % XPDL  

De som deltog i undersökningen var personer inom företag som använde sig av BPMS. 
BPMN-användningen i studien gjord av BP Trends har en liknande fördelning som i denna 
rapport. Skillnaden mellan de två undersökningarna är att den från BP Trends fokuserar på 
personer som arbetar med BPMS, medan undersökningen i denna rapport har fokuserat på 
användandet av grafiska standarder i produkter (BPMS). 

Användningen av BPEL och XPDL är mycket lägre i BP Trends undersökning i jämförelse 
med resultaten i denna rapport. Detta skulle kunna bero på att de som jobbar med 
processmodellering inte alltid genomför exekveringen av processerna och därför inte har 
kunskap om alla delar av systemet, tex exekverande standarder. En annan tänkbar orsak till 
att resultaten skiljer sig åt skulle kunna vara att ovanstående fråga tolkats som vilken 
notationsstandard (grafisk standard) deltagarna använder, och varken BPEL eller XPDL är 
någon notationsstandard (grafisk standard).  

Andelen som använder sig av UML är större i BP Trends studie än i denna undersökning. 
Både UML och BPMN är språk som fungerar bra för modellering av flöden. 
Affärsprocesser är fokus i den här rapporten vilket väger till fördel för BPMN och inte för 
till UML. BPMN är specifikt inriktat på affärsprocesser.  

Ur Kos och Milis (Ko m, fl., 2009b; Mili 2010) arbeten framgår det att industrin föredrar 
BPMN, XPDL och BPEL. Detta stämmer till stor del överens med resultatet i denna 
rapport. Det som skiljer sig åt var UML som var vanligare förekommande i denna studie.  

Ko, m fl. (Ko m, fl., 2009b) skriver vidare att BPMN är lättförståeligt för affärsanalytiker 
och speciellt användbar för att kommunicera affärsbehov. Detta skulle kunna vara en 
anledning till att BPMN är den mest använda standarden, då det är viktigt för företag att 
IT-avdelningen kan kommunicera med affärsavdelningen. BPMN hjälper alltså till att 
överbrygga klyftan mellan olika områden.  
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Ytterligare något som skulle kunna förklara varför BPMN är den mest populära standarden 
är användandet av events, vilket skiljer BPMN från andra grafiska standarder. Användandet 
av event har en stor fördel i och med att event avspeglar det verkliga flödet i ett system och 
gör att man kan bygga mer komplexa flöden. Events är precis som det låter en händelse. 
Händelsen är kopplad till en aktivitet, exempelvis fakturering, där det går att koppla ett 
timer event direkt till aktiviteten (faktureringen) som bestämmer hur länge aktiviteten är 
aktiv (fakturas förfallodag). Om den tiden går ut bildas ett annat flöde (påminnelseavgift 
och ny faktura).  

6.1.2 Exekveringsstandarder och översättningsstandarder 

I undersökningen (se diagram 2) ser man att BPEL och XPDL är nästan lika stora. Det går 
dock att se att både BPEL och XPDL inte är lika väl använda som BPMN. Det visade sig 
att produkterna använde sig av både BPEL och XPDL samtidigt som en kombination. 

Av de två exekveringsstandarderna XPDL och BPDM är XPDL mer använt än BPDM. 
Detta styrks av Ko m.fl. i deras jämförelse. Bara två företag har identifierats som användare 
av BPDM. Dessa är de två stora företagen IBM och Oracle, men där Oracle även använder 
sig av XPDL. 

I framtiden kan BPDM komma att ta fler marknadsandelar, detta för att den kommer att 
utvecklas närmare BPMN jämfört med XPDL, eftersom den har samma utvecklare i 
OMG. Det gör att den snabbare får information om nya versioner av BPMN, vilket är 
ytterst viktigt som översättningsstandard. 

6.1.3 Diagnos/analys standarder 

Vid undersökningen av analysstandarder (se diagram 3) ser man att många produkter 
använder sig av BAM eller BPA, men att ingen av dem använder sig av någon standard. 
BPAF är den enda standarden som är en aktiv standard och den har en otillräcklig 
dokumentation. Således är det rimligt att produkter inte använder sig av någon standard, 
utan utvecklar sina egna system. Detta visar att marknaden har behov av en standard och 
när fler företag börjar använda sig av diagnos- och analyssystem kan en standard komma 
att växa fram.  

6.2 Val av standard 
BPMN, UML, EPC och YAWL ses som möjliga standarder att implementera. Av dessa ses 
BPMN som den lämpligaste kandidaten att implementera eftersom den täcker in alla 
områden i kravspecifikationen: 

1. Standarden bör vara lättanvänd för företagets personal. 

2. Standarden bör kunna visualisera de flesta processerna. 

3. En välkänd standard styrker varumärket på den egna produkten. 

Den största skillnaden mellan BPMN och de andra standarderna är att BPMN är utvecklad 
för att användas för modellering av processer. BPMN är inte utvecklad med fokus på 
exekvering av processer. För att kunna använda sig av sin modell behövs därför ett system 
för att översätta och tolka de grafiska elementen och få dessa att exekveras enligt BPMN.  

BPMN har störst marknadsandel som standard för beskrivning av processer och dessutom 
stödjer exekveringsstandarder och översättningsstandarder BPMN.  
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I och med att BPMN är välkänd blir det även en kvalitetsstämpel i det BPMS som 
använder standarden. 

UML och BPMN är båda två standarder som kan modellera de flesta processerna. UML är 
mer programmeringsinriktad vilket gör den sämre för användare i ett BPMS. BPMN ses 
som en bättre kandidat då BPMN är lättförståelig för användare i ett BPMS.  

I och med att EPC inte är klassificerad som en standard (Ko m.fl., 2009b) har den inte 
samma slagkraft som de övriga. I övrigt har inte EPC heller några större fördelar jämtemot 
BPMN och UML. 

En annan möjlighet skulle kunna vara att testa den icke kommersiella YAWL. Den har 
dock betydligt mindre spridning varför denna valts bort.  

6.3 Implementation och test 
Implementationen har skett med BPMN standarden i WF. De mest vitala delarna har gått 
att implementera, alltså de objekt som behövs för att skapa ett flöde. Dock fattas det 
viktiga element som events, lanes, pools och vissa typer av gateways. 

I designer surface (Området i WF som bygger interaktioner mellan aktiviteter) går det 
endast att placera aktiviteter och inte andra element. Detta begränsar möjligheterna att 
ändra det grafiska utseendet i designen, vilket gjorde att de grafiska delarna av BPMN, 
lanes, pools och andra typer av flows, inte gick att implementera.  

WF exekverar programkoden sekventiellt och detta orsakar problem vid implementationen 
av BPMN. Det gör att de gateways i BPMN som ska exekveras parallellt, eller där flera 
utgångar är möjliga, blir svåra att implementera. Det går att utföra parallella aktiviteter i WF 
om det sker inom en och samma aktivitet (Jacobs, R., 2011), men enligt BPMN standarden 
ska aktiviteterna kopplas samman till gatewayen med en sequence flow. 

 

Figur 15. Bild på fork och join. 

Vid användandet av en gateway splittras ofta flödet. Detta benämns som en ”fork” (se figur 
15). Efter att flödet har splittrats går det ibland samman igen vid ett senare tillfälle, detta 
benämns som en ”join” (se figur 15). Det går att lösa problemet genom att implementera 
BPMNs båda ”fork” och ”join” gateway som en parallell aktivitet i WF, d.v.s. att 
aktiviteterna kommer ligga inuti en kombinerad gateway. Dock blir inte aktiviteterna fria i 
gränssnittet, utan de blir låsta inom gateway aktiviteten. Dessutom går det inte att använda 
sig av bara en av dessa gateways. Implementationen av gateway har på detta sätt 
implementerats i WF (se figur 16 och 17). Det frångår dock standarden och blir en 
kompromisslösning.  
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Figur 16. Bild som visar hur de implementerade objekten blev. 

 

Figur 17. Bild över hur implementationen blev i WF. 
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Lösningen på ovanstående problem kan vara att implementera en eget flowchart inom WF. 
Det ger en möjlighet att kunna skapa egna regler. I den nuvarande implementeringen 
användes WF egna FlowChart vilket gör att implementationen blir låst efter dess regelverk. 
Med ett eget flowchart går det ändra på funktionalitet och layout av designytan. Att 
implementera ett eget flowchart inom WF kan dock vara svårt eftersom källkoden är låst 
och som utvecklare kommer man bara åt att påverka vissa delar. En lösning skulle kunna 
vara att istället utveckla ett egen workflow motor, alternativt använda en open source 
lösning, för att få full kontroll över alla objekt och grafiska komponenter. Detta skulle 
möjliggöra att BPMN kan implementeras till 100%. 

För att ett BPMS ska hävda att den stödjer BPMN 2.0 måste den fullständigt matcha till 
100 % de punkter som finns i BPMN 2.0 specifikationen utgiven av OMG (OMG, 2011a).  
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7 Slutsats 
Frågeställning var ”Vilken grafisk standard är mest lämplig för att beskriva processer i ett 
BPMS och hur väl kan den implementeras i workflow foundation?” 

Utifrån undersökningen, analyser och kravspecifikationen som gjorts, har slutsatsen dragits 
att BPMN är den standard som är mest lämplig för detta ändamål.  

BPMN kunde inte implementeras fullständigt i WF pga. att WF är ett låst system. För att 
implementera BPMN i WF mer fullständigt än vad som gjorts, behöver WF modifieras mer 
och WF har visat sig svåranpassat. Ska BPMS stödja hela BPMN är rekommendationen att 
bygga en egen workflow motor för att kunna implementera alla grafiska objekt och kunna 
ha full kontroll över flödet och alla element. Alternativet är att jobba med ett workflow 
program som är open sorce för att få tillgång till källkoden för att kunna modifiera 
objekten efter standarden.   

Dessutom är det viktigt att se över hela BPM-livscykeln, för att se hur de andra delarna ska 
hanteras och om ytterligare standard bör tas in för de delarna i livscykeln. 

7.1 Framtida forskning 
Diagnos- och analysstandarder är områden som är öppna för framtida forskning och 
utveckling av en standard. Det är troligtvis inom detta område där fokus kommer att ligga 
vid vidareutveckling av BPM-standarder.  

Översättningsstandarder är ett område som uppkommit p.g.a. dålig kommunikation mellan 
olika befintliga standarder. En undersökning av hur framtidens BPMS skulle kunna se ut 
kan vara aktuellt, kommer det fortfarande att vara samma upplägg inom BPMS med olika 
standarder för olika områden, eller kommer det att komma en enande standard över hela 
systemet? 



Litteraturförteckning 

28 

 

8 Litteraturförteckning 
BEA, 2008. The State of the BPM Market, Business and IT: Solving Process Problems Together. San 

Jose: BEA Systems, Inc. 

BPEL xml.org, 2007. About BPEL. [online] (14 december 2007) Tillgänglig på: 
<http://bpel.xml.org/about-bpel> [besökt: 7 februari 2012] 

BPEL xml.org, 2008. History of BPEL. [online] (1 februari 2008) Tillgänglig på: 
<http://bpel.xml.org/history> [besökt: 7 februari 2012] 

BPMN, 200-. Frequenly Asked Questions(FAQ). [online] Object Management Group 
Business Process Model and Notation. Tillgänglig på: < http://www.bpmn.org/> 
[besökt: 9 februari 2012] 

Cooper, A., 1999. The inmates are running the asylum. Indianapolis: SAMS. 

Curtiss, E.T. och Eustis, S., 2011. Business Process Management (BPM) Market Shares, Strategies,        
and Forecasts, Worldwide, 2011 to 2017. Wintergreen Research, Inc., June 2011. 

Dufresne, T. och Martin, J., 2003. Process Modeling for E-Business. INFS 770 Methods for 
Information Systems Engineering: Knowledge Management and E-Business. Spring 2003. 

Folkets lexikon, 2012. Business [online] Tillgänglig på: <http://folkets-
lexikon.csc.kth.se/folkets/#lookup&business&2> [besökt: 6 mars 2012] 

Hammer, M, 1990. Reengineering Work: Dont Automate, Obliterate.  Boston: Harvard Business 
Review. 

Hammer, M. och Champy, J., 1993. Reengineering the Corporation. Översättning från engelska 
av P.Svensson., 1994. Uddevalla: ISL Förlag. 

Harmon, P., och Wolf, C., 2011. Business Process Modeling Survey, A BPTrends Report. Business 
Process Trends. 

Hollingsworth, D. 1995. Workflow Management Coalition The Workflow Reference Model, WFMC-
TC-1003, 19-Jan-95.  

ISO, 2012a. Discover ISO: Why standards matter. International Organization for 
Standardization, [online] Tillgänglig på: <http://www.iso.org/iso/about/discover-
iso_meet-iso/discover-iso_why-standards-matter.htm> [besökt: 5 mars 2012]  

ISO, 2012b. Discover ISO: Who standards benefit. International Organization for 
Standardization, [online] Tillgänglig på: <http://www.iso.org/iso/about/discover-
iso_meet-iso/discovers-iso_who-standards-benefits.htm> [besökt: 5 mars 2012] 

Islam, R., Islam, R., Alam, S., och Azam, S., 2011. Experiences and Comparison Study of 
EPC & UML For Business Process & IS. International Journal of Computer Science and 
Information Security, March 2011, Vol.9(3), s. 125-133. 

Jacobs, R., 2011. The Workflow Parallel Activity and Task Parallelism.[Online] Tillgänglig på: 
<http://blogs.msdn.com/b/rjacobs/archive/2011/06/28/the-workflow-parallel-
activity-and-task-parallelism.aspx> [besökt 2012 mars 8 2012] 

Jobber, D., 2007. Principles and Practice of Marketing. 5:e Versionen. New York: McGraw-Hill 
Education. 

Ko, R.K.L., 2009a. A Computer Scientist Introductory Guide to Business Process 
Management(BPM).Crossroads, 2009, Vol.15, s.11-18. 



Litteraturförteckning 

29 

 

Ko, R.K.L., Lee S.S.G. och Lee E.W.2009b. Business process management(BPM) 
standards: a survey. Business Process Management Journal, 2009, Vol. 15 No. 5, s. 744-
791 

Koskela, M., och Haajanen, J., 2007. Business Process Modeling and Execution Tools and 
technologies report for SOAMeS project. VTT Research Notes No. 2407, 2007. Finland, 
Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland 

McCoy, D.W., 2002. Business Activity Monitoring: Calm Before the Storm. Gartner. 

Mili, H. m fl., 2010. Business Process Modeling Languages: Sorting Through the Alphabet 
Soup. ACM Computing Surveys (CSUR), November 2010, Vol.43(1), s.1-56 

MSDN, 2009. The Workflow Way: Understanding Windows Workflow Foundation. [online] (April, 
2009) Tillgänglig på: <http://msdn.microsoft.com/library/dd851337.aspx> 
[Besökt: 5 mars 2012] 

Noran, O.S., 2000. Business Modelling: UML vs. IDEF. Australien: School of CIT, Griffith 
University 

OMG, 2005a. BPMI.org and OMG Announce Strategic Merger of Business Process Management 
Activities. [pressmedelande] 29 juni  2005, Tillgänglig på: 
<http://www.omg.org/news/releases/pr2005/06-29-05.htm> [besökt: 7 februari 
2012] 

OMG, 2005b. Introduction to OMG's Unified Modeling Language™ (UML®). [online] juli 2005, 
Tillgänglig på: <http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm> [besökt: 7 
februari 2012]  

OMG, 2011a. Business Process Model and Notaion(BPMN). Object Management Group. 

OMG, 2011b. OMG Unified Modeling Language™ (OMG UML), Superstructure. Object 
Management Group, Needham. 

OMG, 2012a. OMG® Specifications.[online](1 mars 2012) Tillgänglig på: 
<http://www.omg.org/spec/> [besökt: 10 februari 2012] 

OMG, 2012b. OMG Trademarks,  OMG Logos.[online] (8 Mars 2012) Tillgänglig på: 
<http://www.omg.org/legal/tm_list.htm> [besökt: 10 februari 2012] 

Preece, J., Sharp, H. och Rogers. Y., 2002. Interaction Design: Beyond Human-Computer. USA: 
John Wiley & Sons, Inc. 

Pyke, J., 2007. XPDL – The Silent Workhorse of BPM. Workflow Management Coalition.  

Rienecker, L., och Stray, P., 2008. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2. Slovenien: Liber. 

Rosenqvist, C., 2012. Discussion om examensarbetet. [samtal] (Personlig komunikation, 3 
februari 2012) 

Silver, B., 2005. BPMS Watch: Is Visio Your Next BPMS Design Tool?. [online] BPMIstitute 
Tillgänglig på: <http://www.bpminstitute.org/articles/article/article/bpms-watch-
is-visio-your-next-bpms-design-tool.html> [besökt: 7 februari 2012] 

Svenska Akademien. 1954. Svenska Akademins ordbok. [online] (31 augusti 2010) Tillgänglig 
på: <http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/196/73.html/> 
[besökt: 31 januari  2012] 

TEC, 2012a. Business Process Management (BPM) Software Listing. [online] Technology 
Evaluation Centers. Tillgänglig på: 



Litteraturförteckning 

30 

 

<http://vs.technologyevaluation.com/category/285/Business-Process-
Management-BPM.html> [besökt: 2 mars 2012] 

TEC, 2012b. About TEC. Technology Evaluation Centers. [online] Tillgänglig på:  
<http://www.technologyevaluation.com/about-tec/company-overview/> [besökt: 
2 mars 2012] 

van der Aalst, W.M.P., 1999. Formalization and verification of event-driven process chains. 
Information and Software Technology, 15 juli 1999, Vol.41(10), s. 639-650. 

van der Aalst, W.M.P., 2002. YAWL: Yet Another Workflow Language. Brisbane, Queensland 

University of Technology: QUT Technical report, FIT-TR-2002-06. 

van der Aalst, W.M.P., ter Hofstede, A.H.M. och Weske, M., 2003. Business process 
management: a survey. Proceedings of the International Conference on Business 
Process Management, BPM 2003, Eindhoven, The Netherlands, 26-27 June. 

van der Aalst, W. M. P., 2004. Business process management demystified: A tutorial on 
models, systems and standards for workflowmanagement. Lecture Notes in Computer 
Science, Vol.3098. (Lectures on Concurrency and Petri Nets). s.1-65. 

IDC, 2012. IDC Expects Business Process Management and Middleware Market in APEJ to 
Continue its Double-digit Growth in 2012 Amid the Uncertain Global Economy. 
[pressmedelande], 17 Jan 2012,  Tillgänglig på: 
<http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prHK23267612> [besökt: 2 
februari 2012]  

Watson, A. 2008. Visual Modelling: past, present and future. Needham: Object Management 
Group.  

Weske, M., 2007. Business Process Management Concepts, Languages, Architectures. Berlin: 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

Westholm, E., 2011. Förslag och specifikation om examensarbetet. [samtal] (Personlig 
komunikation, 18 november 2011) 

Westholm, E., 2012. Discussion om examensarbetet. [samtal] (Personlig komunikation, 3 
februari 2012) 

WfMC, 1998. Workflow Management Coalition Interface 1: Process Definition Interchange Process 
Model. Cohasset: Workflow management coalition. 

WfMC , 1999. Workflow management coalition Terminology and glossary. Hampshire: Workflow 
management coalition.  

WfMC, 2008. Workflow Management Coalition Workflow Standard. 20 februari 2008, Hingham: 
Workflow Management Coalition.  

WfMC, 201-. XPDL Support and Resources . [online] Workflow Management Coalition. 
Tillgänglig på: <http://www.wfmc.org/xpdl.html> [besökt: 22 februari 2012] 

WfMC, 2012. Business Process Analytic Format (BPAF). [online] Workflow Management 
Coalition. Tillgänglig på:  <http://www.wfmc.org/business-process-analytics-
format.html> [besökt: 15 mars 2012] 

White, S.A., 2004. Introduction to BPMN. IBM corporation. 

White, S.A., 2005. Using BPMN to Model a BPEL Process. White, S.A. 

http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/science/journal/09505849


Litteraturförteckning 

31 

 

9 Bifogade filer 

9.1 Tabell över BPMS 

 

Bifogad bild 1. Sammanställning över de olika programmen. 



www.kth.se


	COVER01AE
	FULLTEXT01AE

