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 SSaammmmaannffaattttnniinngg  
 
 

Titel:  Ärendehantering i DHL express 

 

Författare:  Martin Kjellberg 

 

Projekt:  Examensarbete kandidatnivå, 10 poäng 

 

Datum: 2005-05-31 

 

Sammanfattning:  Syftet med denna rapport är att analysera DHL express behov av 

ärendehantering. Unified process och unified modelling language har 

använts för att kartlägga vilka nyckelfunktioner som skulle kunna ingå och 

vilka krav som DHL har på ärendehantering. Utifrån resultatet av unified 

process har en prototyp byggts upp för att demonstrera hur 

ärendehanteringen ser ut praktiskt. 

 

Nyckelord:  Ärendehantering, diarieföring, logistik, UML, UP 
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 OOrrddlliissttaa  

 
UML - Unified modelling language, modelleringsspråk i systemutveckling. 

UP - Unified process, process för systemutveckling. 

DPWN - Deutsche post world net, tyska posten. 

DHL - Dalsley, Hillblom och Lynn, logistikföretag. 

EDI - Electronic data interchange, automatisk överföring av data mellan företag. 

DBMS - Database management system, programvara för att manipulera med databaser. 

RDBMS – Relational database management system, programvara för att manipulera 

databaser med. I databasen finns relationer vars syfte är att minska redundans. 

NF – Normalform, regel för att minska redundans. 

CSF – Customer support field. Avdelning i DHL´s organisation Afters sales 

ACI – Automated customer interface. Avdelning i DHL´s organisation After sales. 

3PL – Tredjepartslogistik. 

Parsa – Tolkning av programkod. 



Kjellberg              Ärendehantering i DHL Express – med utvecklingsprocessen UP och prototypbyggande 
 
 

 8

 
 11  IInnlleeddnniinngg  

 
I detta avsnitt förklaras anledningen till uppsatsens uppkomst 

 
11..11  BBaakkggrruunndd  
 

DHL är ett globalt logistikföretag som 2002 köptes upp av tyska posten, DPWN. Under 

2003 skedde konsolidering av DPWNs express och logistik aktiviteter till ett varumärke 

nämligen DHL. 

 Idag består DHL av tre olika affärsområden: 

 

• DHL Express – Handhar den landbaserade trafiken, nationellt och 

internationellt, paketdistribution samt flygexpress. 

• DHL Danzas Air and Ocean – Handhar flyg och sjöfraktsverksamheten. 

• DHL Solutions – Handhar skräddarsydda logistik lösningar för olika typer av 

branscher, så kallad 3PL. 

 

 DHL Express har en rad olika programvaror i bruk ute hos sina kunder. Dessa 

programvaror har varierande funktioner, till exempel utskrift av etiketter till paket med 

mera. För att ha kontroll över vilka programvaror som fanns hos olika kunder så 

bestämde DHL express sig för att utveckla ett webbaserat register. Kentor är ett svensk 

konsultföretag som på 90-talet fick uppgiften att bygga upp ett sådant system åt DHL 

express vilket fick namnet P2. 

 Med tiden har P2 utvecklats till att hantera en rad olika funktioner exempelvis EDI-

meddelanden och ärendehantering (Tallungs, 2005). 

 

11..22  PPrroobblleemmddiisskkuussssiioonn  
 

P2s utveckling har varit behovsstyrd, det vill säga att efterhand som användare önskat 

funktioner i systemet har dessa lagts till. Användarnas position, exempelvis chef och 

ordermottagare med mera, i DHL Express har varierat liksom deras önskemål om vilka 

funktioner som ska läggas till. Resultatet av detta är ett system som griper över mycket, 
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men som inte alltid har alla funktioner som användaren önskar. Framför allt gäller det 

ärendehanteringen i P2.  

 I DHL express finns det en avdelning som heter After sales som innefattar 

avdelningarna CSF och ACI. Dessa avdelningar har under längre tid önskat utökade 

funktioner för ärendehantering i P2, men dessa önskemål har av olika anledningar inte 

blivit av.  

 

11..33  PPrroobblleemmffoorrmmuulleerriinngg  
Problemformuleringen delas upp i två delar: 

1. Är UP och UML lämpligt för att ta fram en analys utifrån behoven och kraven 

från avdelningarna CSF och ACI field på ett datoriserat ärendehanteringssystem, 

på DHL express i Växjö? 

2. Är en prototyp lämplig för att visa viktiga funktioner som DHL express vill ha i 

ett datoriserat ärendehanteringssystem? 

 

11..44  BBeeggrräännssnniinnggaarr  
Säkerhet kommer inte att tas upp eftersom fokus ligger på viktiga operationer och att 

korrekt data fås fram. En komplett prototyp kommer inte att byggas upp utan fokus för 

prototypen är viktiga funktioner. 

 

11..55  MMåållggrruupppp  
Denna rapport vänder sig främst till företaget DHL Express och de systemutvecklare 

och studenter som har ett intresse av ärendehantering i ett logistikföretag. 

 

11..66  SSyyffttee  
Syftet med denna rapport är att ta fram en analys över DHL Express behov av 

ärendehantering i Växjö med UP och UML. Analysen ska ligga som ett underlag när 

DHL Express ska införskaffa ett ärendehanteringssystem.  

 Analysen ligger också som underlag för prototypen så att det går och visualisera hur 

funktionerna som kommit fram i analysen skulle kunna fungera. 
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 22  MMeettoodd  

 
 
I detta kapitel redogörs för vilka metodval som använts till uppsatsen. 
 

22..11  DDaattaaiinnssaammlliinngg  
Det finns två olika huvudmetoder för datainsamling enligt Andersen (1998). 

 Kvalitativ metod är att genom olika typer av datainsamling, skapa en djupare 

förståelse för det problemkomplex som studeras. 

 Kvantitativ metod är användandet av statistik, matematik, aritmetiska formler och 

ganska klara riktlinjer för hur författare ska genomföra en undersökning, för att förklara 

det fenomen som är föremål för undersökningen. 

  
22..22  VVeetteennsskkaapplliiggtt  ssyynnssäätttt  
Positivismen är strävan efter absolut sanning, vilket enligt Thurén (2002, sid.15) uppnås 

genom att: 

 ”Om man rensar bort allt man har trott sig veta men som man egentligen inte 

vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap.” 

 Enligt Thúren (2002) innebär Positivism att vi har två källor till kunskap, det vi kan 

iaktta med våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik. Känslor och spekulationer 

ska åt sidosättas. 

 Enligt Thúren (2002) handlar Hermeneutik om tolkning och förståelse. Att försöka 

sätta sig in i hur andra människor tänker och känner och utifrån det göra en tolkning.  

 

22..33  SSlluuttssaattsseerr  
Andersen (1998) talar om två olika sätt att dra slutsatser baserat på empiri, induktion 

och deduktion.  

 Induktion innebär att generella slutsatser dras utifrån empirisk fakta som har samlats 

in. Det går aldrig att vara 100 procent säker på resultatet eftersom verkligheten kan te 

sig annorlunda. 

 Vid deduktion dras en logisk slutsats vilken anses giltig om den är logiskt 

sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den mening att den stämmer 

överens med verkligheten. Trots att det har förts ett logiskt resonemang kan det finnas 

något som har förbisetts. 
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22..44  MMeettooddvvaall  
Jag har valt den kvalitativa metoden för datainsamling, eftersom projektet är baserat på 

intervjuer som gjorts på företaget samt annat material vilket inte är statistiskt mätbart. 

 Utifrån data som jag samlat in faller valet av vetenskapligt synsättet på 

hermeneutiken, då jag har intervjuerna som enda data källa för systemets uppbyggnad. 

Utifrån detta har jag gjort tolkningar som lett till en ökad förståelse i hur ett 

diarieföringssystem kan se ut på DHL Express. 

 Min slutsats blir induktiv eftersom jag har utgått ifrån empirin för att dra min 

slutsats, samt att jag utgår ifrån en empirisk källa. 
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33  TTeeoorrii  
 

I följande avsitt behandlas de olika teorier som ligger till grund för en systematisk 

ansats på systemutveckling, vad diarieföring innebär samt vad teori om databaser. 

 

33..11  DDiiaarriieefföörriinngg  
Enligt Kåhre (1972) handlar diarieföring om hur olika typer av anteckningar som 

löpande kommer in i en myndighet, kopplas till ett inkommande ärende. Det finns några 

punkter som satts upp för diarieföring.  

 

• Varje ärende ska kopplas till ett nummer i löpande följd. 

• Alla anteckningar och handlingar som kopplas till ärendet ska numreras i 

löpande följd. 

• Ärenden ska dateras med det datum då dessa avslutas. 

 

 Diarieföring är metoden för hur man ska bearbeta ärenden. 

 

33..22  MMooddeelllleerriinnggsssspprrååkk  
UML är ett modelleringsspråk för att visuellt visa hur till exempel program ska 

utvecklas. Det finns flera användningsområden för UML, men det är enligt Arlow, 

Neustadt (2002) främst förknippat med objekt orienterad programutveckling.  

 Med UML visualiseras hur ett program ska se ut i olika diagram. I UML 1.4 finns 

det nio olika diagram beroende på om det handlar om strukturella diagram eller 

beteende diagram. Strukturella diagram visar hur ett system kommer att se ut medan ett 

beteende diagram visar arbetsflöden. Tre av dem redovisas nedan. 

 

Strukturelladiagram 

 

• Klassdiagram – Beskriver klasser och metoder. 

 

Beteendediagram 

 

• Användarfallsdiagram – Beskriver hur användarens interaktion i systemet. 
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• Aktivitetsdiagram – Beskriver arbetsflödet i ett system. 

  

33..22..11  KKllaassssddiiaaggrraamm  

För att rita upp ett klassdiagram finns det ett antal olika element. Enligt Arlow, Neustadt 

(2002) ska klassen ritas upp som en rektangel indelade i tre olika delar. Klassens namn 

är överst. Därefter kommer attributen eller vilka egenskaper som klassen har. Längst ner 

visas vilka metoder som klassen har. 

 

 
Figur 1 Exempel på klass (efter Arlow & Neustadt, 2002 s.123) 
 

 Klasserna kan kopplas samman så att det har en relation till varandra och det finns 

ett par olika relationer. 
 

 
Figur 2 Exempel på association (efter Arlow & Neustadt, 2002 s148) 
 

 Association - är en generell relation som har multiplicitet och ett namn. Figur 2 ska 

utläsas som att en person kan vara anställd av flera olika företag. Association innebär att 

det finns en samhörighet mellan olika klasser. 
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Figur 3 Komposition (efter Arlow, Neustadt, 2002 sid.280) 
 
Komposition - innebär att en klass inte kan existera ensam utan är del av en annan klass, 

som exempel kan tas ett verkligt objekt till exempel datormus. En datormus har stark 

koppling till musknappen eftersom endast en knapp kan tillhöra en specifik mus. 

 

 
Figur 4 Aggregat ( efter Arlow, Neustadt, 2002 sid.278) 
 

 Aggregation - är en inte lika ansträngd relation som komposition. Ett exempel på 

aggregation är tillbehör till en dator det vill säga, datorn kan fungera utan en skrivare. 

 

 

33..22..22  AAnnvväännddaarrffaallll  

Utifrån de krav som identifierats skapas användarfall. Meningen med dem är att visa hur 

man vill att de olika operationerna ska fungera och hur de är kopplade till olika aktörer i 

systemet. En aktör är någon som använder systemet, men är inte en del av det. 
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Figur 5 Användarfall (efter Arlow, Neustadt 2002 sid.62) 
 
 I figur fem ritas Användaren, aktören, som en streckgubbe och användarfallet ritas 

som en bubbla där man skriver in vad det är för operation man illustrerar. Rutan runt 

visar systemets gräns för att marker att aktörerna är externa och inte en del av systemet.  

 
Use case: Checkout 

ID: UC14 

Actors:  

Customer 

Preconditions: 

Primary scenario: 

1. The use case begins when the Customer selects ”go 
to checkout”. 

2. The system displays the customer order. 
3. The system asks for the customer identifier 
4. The Customer enters valid customer identifier 
5. The system retrieves and displays the Customer´s 

details. 
6. The system asks for credit card information – name 

on card, card number and expiry date. 
7. The Customer enters the credit card information. 
8. The system asks for confirmation of the order. 
9. The Customer confirms the order. 
10. The system debits the credit card. 
11. The system displays an invoice 

Secondary scenarios: 

InvalidCustomerIdentifier 
InvalidCreditCardDetails 
CreditCardLimitExceeded 
CreditCardExpired 
Postconditions: 

Figur 6 Exempel på ett Användarfall (efter Arlow Neustadt, 2002 sid.72) 
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 Till varje användarfall är det kopplat en mer detaljerad beskrivning, där det 

beskrivs en specifik väg i till exempel ett datorsystem. Användarfallen utgår från 

aktören vilken kan vara en kund. I användarfallet ingår förkrav som beskriver 

handlingar som aktören kan ha gjort innan. Därefter följer ett händelseförlopp och 

slutligen efterkrav.  

 Med scenarion beskrivs en perfekt väg igenom systemet. Det får för varje scenario 

finnas ett flertal sekundära scenarion, men det får alltså bara finnas ett scenario för varje 

användarfall. (Arlow, Neustadt, 2002) 
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33..22..33  AAkkttiivviitteettssddiiaaggrraamm  

Aktivitetsdiagram är flödesdiagram, med vilka det går att modellera en process som en 

samling av aktiviteter och övergångar.  

 

 
Figur 7 Aktivitetsdiagram (efter Arlow & Neustadt, 2002 sid.235) 
 
Diagrammet utgår från en startposition som symboliseras med fylld cirkel. Pilarna ska 

representera de olika övergångarna från de olika tillstånden. Aktivitetsdiagrammet 

avslutas med cirkel som delvis är ifylld för att indikera att aktiviteten är avslutad. 

(Arlow, Neustadt, 2002) 

33..33  UUttvveecckklliinnggsspprroocceesssseenn  
 
UP är en utvecklingsprocess som utvecklats av Ericsson. Syftet med UP är att överföra 

användarens krav till färdig programvara genom ett antal faser. För varje fas gås det 

igenom ett antal arbetsflöden som kan löpa parallellt med varandra. Beroende på vilken 

fas som genomgås ökar eller minska arbetsbelastningen i de olika arbetsflödena. 
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Figur 8 Unified process (efter Arlow & Neustadt, 2002 s.32) 
 

 De olika arbetsflödena har olika syften: 

• Requirements (Krav) – Försöka fånga i grova drag vad systemet ska göra. 

• Analysis (Analys) – Förfina och strukturera kraven. 

• Design – Realisera kraven i systemarkitekturen. 

• Implementation (Implementering) – Konstruktion av själva systemet. 

• Test – Verifiera att systemet fungerar som önskat. 

 

De olika flödena har i sin tur kopplingar till fyra olika faser. Syftet med de olika faserna 

är att nå en milsten. (Arlow, Neustadt, 2002) 

 
Tabell 1 Fas och tillhörande milsten (efter Arlow, Neustadt, 2002 sid.32) 
FAS MILSTEN 

Inception (start) Att få igång projektet 

Elaboration (utveckling) Utveckla systemets arkitektur 

Constrution (Uppbyggnad) Bygga programvaran 

Transition (övergång) Implementera programvaran hos beställaren 
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33..33..11  KKrraavv  

Som namnet antyder vill UP fånga beställarens krav på systemet i detta arbetsflöde. I 

flödet vill utvecklaren hitta alla de olika funktioner och restriktioner som ställs på 

systemet. 

 Kraven delas in i funktionella och icke funktionella. Funktionella krav är sådant som 

systemet ska göra. Icke funktionella är begränsningar på systemet. Hur kraven ska fås 

fram kraven är ingen exakt vetenskap, men Arlow, Neustadt (2002) föreslår helt enkelt 

att kraven ska listas, enligt formen: 

 

    ”Systemet skall göra något.” 

 

33..33..22  AAnnaallyyss  

I analysen kallas klasserna för analysklasser. Kännetecknet för dessa klasser är att de 

inte är kompletta. Till skillnad från designklasser som presenteras senare ska 

analysklasserna endast ha nyckelattribut och operationerna ska beskrivs på en hög nivå.  

 Detta innebär för attributen att de kan komma att ingå i ett senare skede, och för 

operationernas del så kan operationen i designen brytas ner i flera olika metoder som 

operationer kallas i design. (Arlow, Neustadt, 2005) 

 

33..33..33  HHiittttaa  kkllaasssseerr  

Det finns inget enkelt sätt att koppla olika attribut och klassnamn till analysklassen 

enligt Arlow, Neustadt (2005). Det som finns tillhands i form av olika dokument och 

intervjuer måste på något sätt analyseras för att få fram rätt attribut och klassnamn. 

 Arlow, Neustadt (2002) menar att Substantiv/verb analysen är en enkel metod som 

går ut på att identifiera olika verbfraser och substantiv som potentiella analysklasser. 
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33..44  DDeessiiggnn  
När designflödet är avklarat har man kommit så långt i UP att det utifrån 

designklassdiagrammen går att påbörja programmeringen av programvaran. 

 

33..44..11  DDeessiiggnnkkllaasssseerr  

 Designklasser är en vidareförädling på analysklasser. Dessa klasser är så pass 

detaljerade att de ska ses som en ritning för hur systemet ska se ut. Designklasserna är 

en ritning över programvaran. 

 Attributen ges i design en typ och om det behövs ett startvärde. I design kallas 

operationer för metoder och metoderna visar bland annat vilka attribut den tar som 

invärde. Det som returneras tillbaka ska också definieras. (Arlow, Neustadt, 2005) 

 

 
Figur 9 Analys till designklass (efter Arlow, Neustadt, 2002 s.260) 
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33..55  DDaattaabbaass  
Enligt definitionen är en databas enligt Connolly och Begg (2002, sid.14): 

 

 ”En samling av logiskt relaterad data, och andra beskrivningar av den data, 

designad för att möta informationsbehovet i en organisation”. 

 

 En databas är i sin enklaste form ett antal tabeller med rader och kolumner. 

 

33..55..11  DDBBMMSS    

Enligt definition är en DBMS enligt Connolly och Begg (2002, sid.16): 

 

”Ett mjukvarusystem som tillåter användare att definiera, skapa, underhålla och 

kontrollera tillgången till databasen.” 

 

33..55..22  RRDDBBMMSS  

 Utökas begreppet DBMS med R som i relational, har man fått kopplingar mellan de 

olika tabellerna. Kopplingarna uppstår mellan olika data värden som finns lagrade i 

tabellerna. Meningen med att strukturera data på ett sådant sätt är att minska redundans. 

 RDBMS är i sin tur baserat på relationsalgebra, som jag inte kommer gå närmare in 

på. Det kan helt enkelt konstateras att det är ett matematiskt sätt för hur relationer 

mellan olika tabeller byggs upp. (Connolly, Begg, 2002) 

 

33..55..33  NNoorrmmaallffoorrmmeerrnnaa  

Connolly och Begg (2002) skriver att för att minska redundans i databasen finns det ett 

antal regler som går att applicera på databasen som kallas för normalformerna. Connolly 

och Begg (2002) listar ett antal normalformer.  

 

Enligt Connolly och Begg är 1NF (2002, sid 388): 

 

”En relation där korsningen mellan varje rad och kolumn endast får innehålla atomiska 

värden.” 
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clientNo Cname propertyNo pAdress rentStart rentFinished rent ownerNo oName 
CR76 John 

Kay 
PG4 
PG16 

6 Lawrence 
St 
Glasglow 
5 Novar Dr, 
Glasglow 

1-Jul-00 

1-Sep-01 

31-Aug-01 

1-Sep-02 

350 

450 

CO40 

CO93 

Tina 

Murphy 

Tony  

Shaw 

Figur 10 Exempel tabell ej 1NF (efter Connolly & Begg, 2002 sid.389) 
 
clientNo Cname propertyNo pAdress rentStart rentFinished rent ownerNo oName 
CR76 John 

Kay 
PG4 
 

6 Lawrence 
St 
Glasglow 
 

1-Jul-00 

 

31-Aug-01 

 

350 

 

CO40 

 

Tina Murphy 

 

CR76 John 
Kay 

PG16 5 Novar Dr, 
Glasglow 

1-Sep-01 1-Sep-02 450 CO93 Tony  

Shaw 

Figur 11 Exempel tabell 1NF (efter Connolly & Begg, 2002 sid.390) 
 
 I figur 10 har tabellen dubblettvärden i kolumnen propertyNo och är således inte i 
första normalformen. 
 I figur 11 är tabellen normaliserad enligt första normalformen eftersom det i varje 

korsning mellan rad och kolumn endast finns ett värde. 

 

Enligt Connolly och Begg är 2 NF(2002, sid.392): 

 

”En relation som är i första normalformen och för varje icke primärnyckel attribut, är 

fullt funktionellt beroende på en primärnyckel.” 

 

CClliieenntt  
clientNo cName 
CR76 John Kay 
CR56 Aline Stewart 

 

RReennttaall  
clientNo propertyNo rentStart rentFinish 
CR76 PG4 1-Jul-00 31-Aug-01 
CR76 PG16 1-Sep-01 1-Sep-02 
CR56 PG4 1-Sep-99 10-Jun-00 
CR56 PG36 10-Oct-00 1-Dec-01 
CR56 PG16 1-Nov-02 10-Aug-03 

  

PPrrooppeerrttyyOOwwnneerr  
propertyNo pAdress Rent ownerNo oName 
PG4 6 Lawrence St, Glasglow 350 CO40 Tina Murphy 
PG16 5 Novar Dr, Glasglow 450 CO93 Tony Shaw 
PG36 2 Manor Rd, Glaglow 375 CO93 Tony Shaw 
Figur 12 Exempel tabeller i 2NF (efter Connolly & Begg, 2002 sid.393) 
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 Varje rad i de olika tabllerna kan unikt identifieras med en unik identifierare en så 

kallad primärnyckel. I Rental tabellen består nyckeln av två olika värden clientNo och 

propertyNo som unikt identifierar en rad. 

 

Enligt Connolly och Begg är 3NF (2002, sid.394): 

 

”En relation i första och andra normalform och i vilket varje icke primärnyckel attribut 

är transitativt beroende på primärnyckeln.” 

 

PPrrooppeerrttyyFFoorrRReenntt  
propertyNo pAdress Rent ownerNo 
PG4 6 Lawrence St, Glasglow 350 CO40 
PG16 5 Novar Dr, Glasglow 450 CO93 
PG36 2 Manor Rd, Glaglow 375 CO93 

 

OOwwnneerr  
ownerNo oName 
CO40 Tina Murphy 
CO93 Tony Shaw 
Figur 13 Exempel tabeller i 3NF (efter Connolly & Begg, 2002 sid.395) 
 

 Med utgångspunkt från figur 12 och tabell PropertyOwner så har man delat upp 

tabellen i PropertyForRent och Owner. I PropteryOwner finns transitativa beroende 

mellan kolumnen propertyNo och oName. Det tranistativa beroendet uppstår på grund 

av kolumnen ownerNo. Skulle Tony Shaws namn behöva ändras måste det således 

ändras på två olika rader i tabellen PropertyOwner. Delas däremot tabellen upp i 

PropertyOwner och Owner försvinner det transitativa beroendet eftersom det bara 

behöver ändras på 1 rad i Owner tabellen. 

 

33..66  PPrroottoottyyppeenn  
  
33..66..11    PPrroottoottyyppeennss  kkoommppoonneenntteerr  
  
Prototypen består av tre komponenter: 
 

• Serverscriptspråket PHP5 
• DBMS MySQL 
• Webbservermjukvaran Apache 2 

 
PHP är ett scriptspråk i vilket applikationen är programmerad. Scriptspråk fungerar inte 
som vanliga program där man först kompilerar koden till maskinkod. Scriptspråket 
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ligger som programkod på en webbserver och tolkas och parsas igenom en scriptmotor 
varje gång man gör ett anrop till en scriptsida. 
 MySQL är en RDBMS som har beskrivits tidigare i teoriavsnittet.  
 Apache 2 är den webbservermjukvara som gör att klienten kan göra anropa på en 
specifik webbsida. 
 
33..66..22  AAnnrrooppaa  eenn  ssccrriippttssiiddaa  
 

 
Figur 14 Anrop en scriptsida (efter Converse, Park och Morgan, 2004 s.27) 
 
 
Anropet börjar från klienten som ber webbserver efter en scriptsida (programkoden). 
Scriptet tolkas och parsas genom scriptservern. I anslutning till scriptserver finns en 
databas där data hämtas ifrån om det finns ett sådant anrop i scriptet, och resultatet av 
anropet hämtas tillbaka till klient för visning i en webbläsare (Converse, Park och 
Morgan, 2004). 
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 44  EEmmppiirrii  

 
 
I följande avsnitt kommer empirin att presenteras för organisationen, databasen och 
applikationen 
 
44..11  OOrrggaanniissaattiioonneenn  
Inom DHL Express finns det en risktäckande avdelning som heter After sales. Syftet 

med After sales är se till så att det operationella samarbetet med DHLs kunder löper 

smärtfritt. I After sales finns det lokala underavdelningar varav tre stycken kommer att 

tas upp. 

 CSF ansvarar för uppstart och uppföljning av kund. De ser till så att kunden vet 

vilket nummer som de ska ringa för support, vilka tider som bilarna kommer och hämtar 

upp paket med mera. (Bilaga 1) 

 ACI field har en process som kallas för Tendermanagement. Processen ser till så att 

kunden erbjuds rätt teknisk lösning när kunden ska skicka gods med DHL Express. 

Avdelningen ansvarar också för installation och tekniska lösningar.  

 ACI Support ingår under ACI och är en helpdesk. ACI support har support på 

programvaror både internt i företaget och externt mot kund. Det kan gälla olika fel vid 

till exempel handhavande, installation, skrivarinställningar och programfel. Denna 

avdelning är inte lokal utan finns samlad på en central plats (Bilaga 1 och bilaga 2). 

 
Figur 15 Organisationschema After sales (DHL internt, ändrad 2005-05-09) 
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44..11..11  AArrbbeettssfföörrddeellnniinngg  

Vem kunden tar kontakt med varierar beroende på vilket problem de har. Har kunden 

till exempel problem med programvara så är det ACI support de ringer. Skulle de på 

supporten inte klara av att lösa problemet tar de antingen kontakt med ACI field eller 

CSF. Alternativt tar kunden kontakt med ACI field eller CSF direkt istället för att ringa 

ACI support. Det finns ingen strikt väg som kunden måste gå för att få support eller 

hjälp, utan de olika avdelningarna hjälps åt (Bilaga 6). 

 

44..11..22  BBeehhoovveett  

Det är i den stund som ärendet på något sätt kommer in i DHL express som behovet av 

ärendehantering blir nödvändigt. Av dem tre grupperna är det ACI field och CSF som 

kommer att vara målgrupper. ACI support kommer inte att tas upp som målgrupp i 

denna rapport eftersom de inte befinner sig på lokal nivå som ACI field och CSF 

(Bilaga 6). 

 

44..11..11  KKäällllaa  fföörr  äärreennddeett  

Ett ärendes väg in till ACI field eller CSF kan ske på flera olika sätt via telefonsvarare, 

mail, lappar, fax och sms. Dessa är idag inte samordnade. Med samordnade menas att 

det inte finns någon gemensam plats att samla informationen så att den är tillgänglig för 

de olika avdelningarna. Risken med att ha så många olika källor för att få in ärenden är 

uppenbara. Lappar kan försvinna, kunden kan behöva upprepa samma problem flera 

gånger och företaget har inte någon kontroll över vilka åtgärder som vidtagits eller inte 

för ett ärende. 

 Som nämnts tidigare så finns det idag ett webbaserat system som heter P2 i drift. 

Sett till vad diarieföring innebär så finns det i P2 inga funktioner för diarieförande enligt 

definition. Det som går att göra i P2 är att det i en textruta kan mata in information. 

Exakt vad som matas in och till vilket ändamål är inte definierat, utan det handlar mer 

om att det ska gå att lägga till små anteckningar, detta sker på frivillig basis (Bilaga 6). 
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44..22  KKrraavvffllööddeett  
I ett tidigt skede stod det klart att information och funktion på något sätt måste delas 

upp i systemet. Databaser är lämpliga för att lagra information och från applikationen 

kommer funktionerna. I kravflödet har jag valt att inte dela upp kraven i databas och 

applikation beroende på att kraven förekommer i både applikation och databas, men 

också på grund av att databasen och applikationen ibland måste samverka för att man 

ska uppnå önskad funktionalitet.  

 

44..22..11  KKrraavvssppeecciiffiikkaattiioonn  

Utifrån de intervjuer som har gjorts på DHL har följande kravspecifikation tagits fram, 

för de viktigaste funktionerna för ärendehantering. (Arlow, Neutstadt, 2002) De krav 

som hittats enligt substantiv/verb metoden är markerade i kursiv stil i bilaga 6. 

  

FFuunnkkttiioonneellllaa  kkrraavv  

• Systemet ska tilldela varje ärende ett nummer. 

• Systemet ska koppla olika anteckningar till ett ärende. 

• Systemet ska visa när ärendet först registrerades. 

• Systemet ska visa när ett ärende är påbörjat. 

• Systemet ska visa när ett ärende är avslutat. 

• Systemet ska visa alla kontaktpersoner som finns på ett företag. 

• Systemet ska delegera ärenden till någon i CSF eller ACI field. 

• Systemet ska söka efter ett specifikt företag baserat på olika variabler. 

• Systemet ska visa en inloggad användares ärenden. 

• Systemet ska visa andra användares ärende. 

• Systemet ska visa ett företags ärendehistorik. 

• Systemet ska lägga till ett nytt ärende. 

• Systemet ska kategorisera ärendet. 

• Systemet ska kategorisera hur ärendet har kommit in i systemet. 

• Systemet ska logga in användare. 

• Systemet ska logga ut användare. 
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IIcckkee  ffuunnkkttiioonneellllaa  

• Systemet ska motverka att kunden ska behöva upprepa sina problem, varje gång 

en ny instans tar vid. 

• Systemet ska vara enkelt att förstå. 

• Systemet ska samla all information på samma ställe. 

• Systemet ska vara lätt tillgängligt. 

• Systemet ska visa en minimal men relevant uppsättning information. 

 

44..22..22  AAnnvväännddaarrffaallll  aapppplliikkaattiioonn  

För att kartlägga de olika funktionerna i systemet har jag valt att använda mig av 

användarfall, detta för att vidareutveckla den kravspecifikation som jag tagit fram. På så 

sätt går det att visa hur en användare ska interagerar med systemet. 

 

 
Figur 16 Användarfallsdiagram Diarieföringssystem (egen källa 2005) 
 

I resterande del presenteras användarfallspecifikationer som mer detaljerat beskriver 

vad det olika användarfallen innebär. 
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 AAnnvväännddaarrffaallll::  LLooggggaaIInn      
Aktör: Användare 
Förkrav: Användaren är inte inloggad 
Primärt scenario: 

1. Användarfallet börjar när användaren går till startsidan. 
2. Systemet ber om användarnamn och lösenord. 
3. Systemet loggar in användaren till första sidan. 

Sekundära scenarion: InloggningMisslyckas 
Efterkrav: Användaren är inloggad i systemet 

AAnnvväännddaarrffaallll::  LLooggggaaIInn  
SSeekkuunnddäärrtt  sscceennaarriioo::  IInnllooggggnniinnggMMiissssllyycckkaass 

Förkrav: Användaren loggades inte in av systemet 
1. Scenariot börjar när användaren verifieras. 
2. While användaren inte loggas in. 

2.1 Systemet meddelar användaren att inloggningen 
misslyckades 
2.2 Systemet ber användaren om användarnamn och lösenord 

Efterkrav: Användaren är inloggad i systemet  

AAnnvväännddaarrffaallll::  SSöökkKKuunndd  

Aktör: Användare 

Förkrav:  
Händelseförlopp: 

1. Användaren klickar på Sök. 
2. Systemet ber om sökvariabler. 
3. Användaren matar in sökvariabel 
4. Systemet sök efter träff baserat på sökvariabler. 
5. If systemet hittar kunder 

5.1 Systemet visar en sida som listar alla kunder och visar en 
sammanfattning med kunddetaljer och att det går att lägga 
till nytt ärende för kunden. 

6. Else 
6.1 Systemet talar om för användaren att inga träffar hittades. 

Efterkrav: 
Alternativa flöden: 
1. Användaren kan när som helst gå vidare till en annan sida 
2. Användaren kan när som helst logga ut 
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AAnnvväännddaarrffaallll::  LLiissttaaAAnnvväännddaarreennssÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav: 
Händelseförlopp: 

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att lista alla 
användares ärenden. 

2. Systemet visar en sida som listar alla användares ärenden och 
visar en sammanfattning för varje ärende, och varje rad 
innehåller detaljer om ärendet. 
<PåbörjaÄrende> 
<TilldelaÄrende> 
<ÄrendeKlart> 
<LäggTillUppföljning> 

3. include(VisaDetaljerÄrende) 
 

Efterkrav: 
Alternativa flöden:  

1. Användaren kan när som helst gå vidare till en annan sida 
2. Användaren kan när som helst logga ut 

AAvväännddaarrffaallll::  LLääggggTTiillllÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav:  
Händelseförlopp: 

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att lägga till nytt 
ärende 

2. Systemet ber användaren att mata sökvariabler för kund. 
3. Användaren matar in efterfrågad information. 
4. Systemet söker efter sökvariabler. 
5. While systemet inte får någon träff 

5.1 Systemet meddelar att den inte fick någon träff 
5.2 Systemet ber om nya sökvariabler 

6. Systemet ber användaren om ärendedetaljer. 
7. If systemet lägger in ärende 

7.1 Include(ListaAnvändarensÄrende) 
8. Else 

8.1    Systemet meddelar att ärendet inte lagts till 
Efterkrav:  

1. Användaren har tilldelats ett nytt ärende. 
Alternativa flöden:  

1. Användaren kan när som helst gå vidare till en annan sida 
2. Användaren kan när som helst logga ut 
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AAnnvväännddaarrffaallll::  UUppppfföölljjnniinnggÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav: Systemet visar detaljerad information för valt ärende 
Insättningssegment:  

1. Användarfallet börjar med att systemet visar en 
inmatningsruta 

2. Användaren matar in uppföljning 
3. Systemet lägger till uppföljning till ärende 

Efterkrav:  

EExxtteennssiioonn  AAnnvväännddaarrffaallll::  DDeelleeggeerraaÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav: Användaren har listat sina ärenden 
Insättningssegment:  

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att delegera 
ärendet 

2. Systemet visar en sida som listar alla användare i systemet 
och för varje rad visas detaljer om användaren. 

3. Användaren väljer användare. 
4. If Användaren väljer att delegera. 

4.1 Systemet delegerar ärendet till vald användare. 
Efterkrav: Alla användares ärenden visas när ärendet delegerats 

EExxtteennssiioonn  AAnnvväännddaarrffaallll::  AAkkttiivveerraaÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav: Användaren har listat sina ärenden 
Insättningssegment: 

5. Användarfallet börjar när användaren väljer att aktivera 
ärendet 

6. Systemet tilldelar ärendet dagens datum 
Efterkrav: Användarens ärenden visas när ärendet aktiverats 

EExxtteennssiioonn  AAnnvväännddaarrffaallll::  AAvvsslluuttaaÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav: Användaren har listat sina ärenden 
Insättningssegment:  

7. Användarfallet börjar när användaren väljer att avsluta ärendet 
8. Systemet ändrar ärendet så att det är avslutat 

Efterkrav: Användarens ärenden visas när ärendet aktiverats 



Kjellberg              Ärendehantering i DHL Express – med utvecklingsprocessen UP och prototypbyggande 
 
 

 32

  

 

 

 

 

AAnnvväännddaaffaallll::  LLiissttaaAAllllaaÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Händelseförlopp:  

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att visa alla 
ärenden. 

2. Systemet visar en sida som listar alla ärenden för alla 
användare i systemet och för varje rad visas detaljer om 
ärendet. 

3. Include(VisaDetaljerÄrende) 
4. Else 

5.1 Systemet visar att det inte kunde hitta några ärende 
Efterkrav: 
Alternativa flöden:  

1. Användaren kan när som helst gå vidare till en annan sida 
2. Användaren kan när som helst logga ut 

EExxtteennssiioonn  aannvväännddaarrffaallll::  VViissaaDDeettaalljjeerrÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Händelsförlopp: 

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att se detaljer för 
ett ärende 

2. Systemet visar en sida som listar detaljer för ärendet, sidan 
visar ärende, uppföljning, Kategori, Kontaktsätt 

<HämtaKund> 
<HämtaHistorik> 
<HämtaKontaktPerson> 
<HämtaEjAvslutadeÄrendeKund> 
3. If Systemet hittar historik  
4. Systemet meddelar att det finns historik 
<HämtaHistorik> 
5. Else  
6. Systemet meddelar att historik inte finns 

Efterkrav: 
Alternativa flöden:  

EExxtteennssiioonn  aannvväännddaarrffaallll::  VViissaaKKuunnddDDeettaalljjeerr  
Aktör: Användare 
Förkrav: Systemet vet vilket ärende som är valt 
Insättningssegment:  
1. Systemet visar detaljer för kund. 
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EExxtteennssiioonn  aannvväännddaarrffaallll::  VViissaaKKoonnttaakkttPPeerrssoonneerr  
Aktör: Användare 
Förkrav: Systemet vet vilket ärende som är valt 
Insättningssegment:  
1. While systemet hittar kontaktperson 
     1.2  Systemet visar detaljer för kontaktperson. 

EExxtteennssiioonn  aannvväännddaarrffaallll::  VViissaaHHiissttoorriikkÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Insättningssegment:  
1. While systemet hittar historik 
     1.2  Systemet visar det detaljer för historik 

EExxtteennssiioonn  aannvväännddaarrffaallll::  VViissaaEEjjAAvvsslluuttaaddeeÄÄrreennddeeKKuunndd  
Aktör: Användare 
Förkrav: Systemet vet vilket ärende som är valt 
Insättningssegment:  
1. Systemet visar detaljer för avslutade ärenden.  
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44..22..33  DDaattaabbaasseenn  

Analysklasserna ses som ett sätt att skissa upp databasen i ett tidigt skede, för att se 

vilken information som skulle kunna ingå i databasen. Analysklasserna går att se i sin 

helhet i bilaga 3. Underlaget för analysklasserna är intervjuerna i bilaga 6 och kraven. 

 Valet att inte beakta relationer mellan de olika klasserna beror på att jag ser 

analysklassdiagrammet som en skiss. 
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 55  AAnnaallyyss  
 

55..11  AAkkttiivviitteettssddiiaaggrraamm  aapppplliikkaattiioonn  
För att bättre förstå hur det är tänkt att det olika operationerna ska fungera har jag valt 

att använda aktivitetsdiagram. Aktivitetsdiagrammen utgår från Användarfallen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18 Aktivitetsdiagram 
Delegera ärende (egen källa 
2005) 

Figur 17 Aktivitetsdiagram Logga in (egen källa, 2005) 
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Figur 20 Aktivitetsdiagram avsluta 
ärende (egen källa, 2005) 

Figur 19 Aktivitetsdiagram nytt ärende 
(egen källa, 2005) 

Figur 22 Aktivitetsdiagram sök kund 
(egen källa, 2005) 

Figur 21 Aktivitetsdiagram 
uppföljning (egen källa, 2005) 



Kjellberg              Ärendehantering i DHL Express – med utvecklingsprocessen UP och prototypbyggande 
 
 

 37

 

55..22  AAnnaallyysskkllaasssseerr  aapppplliikkaattiioonn  
Syftet med analysklasserna är att visa på förhållandet mellan de olika klasserna på 

konceptuell nivå. Ingen hänsyn tas till vilket programmeringsspråk som diarieföringen 

implementeras på, dock är det meningen att programmeringsspråket ska vara 

objektorienterat eftersom UML och UP är tänkt för just detta. 

 Vad jag vill visa med analysklasserna är hur systemet är tänkt att fungera på 

konceptuell nivå, sett från användaren. Analysklasserna går att se i sin helhet i bilaga 5. 

 

55..22..11  BBeesskkrriivvnniinngg  aavv  ooppeerraattiioonneerr  oocchh  aattttrriibbuutt  

I detta avsnitt beskrivs operationerna och attribut som är oklara eller vara vaga i sin 

beskrivning.  

 

Klass: Login 

Operationer: verifieraAnvändare – Användaren matar in inloggningsuppgifter som 

kontrolleras mot databasen. 

 

 loggaUtAnvändare – Operationen loggar ut användaren. 

 

Klass:  Databas 

Operationer: skapaKoppling – Operationen förser andra klasser med en koppling 

som gör att de får tillgång till databasen och kan manipulera den. 

 

 förstörKoppling – Operationen förstör kopplingen mot databasen. 

 

Klass: Sök 

Operationer: sökKund – Söker i databasen efter ett specifikt efter en kund enligt 

sökvariabler som matats in. Fås en träff i databasen returnerar 

operationen detaljer om kunden. 

 

Klass: Kund 

Operationer:  allaÄrende – Operation returnerar alla ärende i databasen under 

förutsättning att ärendet inte är avslutat. 
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 användareÄrende – Operation som returnerar alla ärende i databasen 

under förutsättning att ärendet är kopplat till den inloggade användaren 

och att ärendet inte är avslutat. 

 

 kontaktPerson – Operation som returnerar alla kontaktpersoner för ett 

företag under förutsättning att systemet vet vilken kund det gäller. 

 

 historik – Operationen returnerar alla ärende som är avslutade, under 

förutsättning att systemet vet vilken kund det är och att ärendet är 

avslutat. 

 

 ejAvslutadeÄrende – Operationen returnerar alla ärende som är 

avslutade, under förutsättning att systemet vet vilken kund det är, att 

ärendet ej är avslutat. 

 

 detaljerKund – Operationen returnerar detaljer om kunden från 

databasen under förutsättning att systemet vet vilken kund det är. 

 

Klass:  Ärende 

Operationer: nyttÄrende – Lägger till ett nytt ärende under förutsättning att 

användaren har sökt upp vilken kund det gäller. För att ett nytt ärende 

ska kunna läggas till måste det anges vad ärendet gäller, vilken 

felkategori som ärendet tillhör och hur kunden kontaktade användaren. 

 

 läggTillUppföljning – Läger till en ny uppföljning till ett befintligt 

ärende, under förutsättning att systemet vet vilket ärende det gäller. 

Vem som har gjort uppföljningen är dock inte väsentligt. 

 

 ändraUppföljning – Ändrar en befintlig uppföljning under förutsättning 

att systemet vet vilket ärende det gäller och vilken uppföljning det 

gäller. 

 

 taBortUppföljning – Tar bort uppföljning under förutsättning att 

systemet vet vilket ärende det gäller. 
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 delegeraÄrende – Delegerar ärende till annan användare under 

förutsättning att systemet vet vilket ärende det gäller och vilken 

användare det är som delegerar ärendet. Systemet ska returnera en lista 

med användare vilket det ska gå att delegera till, dock inte till 

användaren som delegerar ärendet. 

 

 avslutaÄrende – Avslutar ärendet genom att sätta ändra status på 

ärendet så det blir avslutat. 

 

 aktiveraÄrende – Operation som ser till att ärendet blir aktivt när 

användaren väljer att påbörjar ärendet. 
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55..33    DDeessiiggnn  ddaattaabbaass  
Varför jag väljer att gå igenom designflödet i databasen men inte applikationen beror på 

att det underlättar när jag ska hämta ut rätt information ur databasen när jag bygger upp 

prototypen, annars finns det risk för redundans som nämnts tidigare. 

 I design har databasens attribut och klassnamn blivit engelska. Det beror på att det 

uppstod något fel när jag skulle lägga upp strukturen för databasen med svenska tecken 

åäö. Varför det blir fel vet jag inte. Designklasserna går att se i sin helhet i bilaga 4. 

 Valet att använda diarieföring som metod för hantering av ärenden beror på att jag 

kan se en nytta mellan normalformerna och diarieföringen. Till exempel så har man 

primärnycklar för varje rad som är unika nummer. Dessa tilldelas i löpande följd för ett 

ärende. Likaså går det att föra samma resonemang kring uppföljning som det framgår av 

bilaga 4. FollowUpId i klassen FollowUp och ActivityId i klassen Activity agerar alltså 

löpnummer enligt diarieföringsmetoden. 

 Nedan följer redogörelser för de olika klasserna i klassdiagrammet, med förklaringar 

till klasserna och vilka attribut som ingår. Primärnycklar för klasserna är markerade i 

kursivstil. 

 

Klass: Customer 

I klassen Customer lagras information om kundföretaget. Det finns två 

olika nummer för fax (HeadFax) och växel (HeadNumber) till 

huvudkontoret. Varje kund tilldelas ett kundnummer (CustomerNumber) i 

systemet. 

Attribut: CustomerNumber, CustomerName, Zipcode, HeadNumber, Headfax 

 

Klass: Contact 

I Contact lagras alla kontaktpersoner som är knutna till ett företag. Varje 

kontaktperson behöver inte sitta på huvudkontoret. Därför finns det en 

adress till för varje kontaktperson. 

Attribut: ContactId, CustomerNumber, Name, Phone, Adress 

 

Klass:  Activity 

I denna klass lagras alla ärenden. Attributet status är antingen 1 eller 0 

eftersom ett ärende bara kan vara pågående eller avslutat. Det går då 
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automatiskt att plocka ut historik för ett företag genom att se om ärendet 

har status 0. 

 Det finns tre olika datum kopplat till ett ärende. När det registrerades 

när det påbörjades och när det avslutades. Varför man just vill veta när 

ärendet påbörjades beror på att ACI field och CSF vill se vilken 

framförhållning som finns på olika ärenden. Till varje ärende skapas ett 

unikt nummer, ActivityId, för att uppfylla kraven för diarieföring. 

FinishDate är också till för att uppfylla kraven om att det måste finnas ett 

datum som indikerar när ärendet är avslutat. 

 

Attribut: ActivityId, CustomerNumber, Topic, Status, ErrorCategory, ContactedBy, 

BeginDate, ActiveDate, FinishDate. 

 

Klass: FollowUp 

 Eftersom det går att göra flera uppföljningar för varje ärende, läggs 

uppföljningar i en separat klass. Här har jag valt att koppla ActivityId till 

FollowUpId, på så sätt går det att koppla flera olika anteckningar till 

samma ärende. Jag uppfyller på så sätt kraven om diarieföring att det ska 

tilldelas löpande nummer till anteckningar. 

Attribut: FollowUpId, ActivityId, TopicFollowUp 

 

Klass:  User 

Alla användare som ska kunna använda systemet finns lagrade in denna 

tabell.  

Attribut: UserId, UserName, PassWord, Email, Name,  

 

Klass: Involved 

Involverad är en kopplingsklass där man ser till så att det går att koppla 

många olika användare till samma ärende och tvärtom. ActiveUser innebär 

att det går att se vilken användare som är tilldelad ärendet för tillfället. 

Attribut: ActivityId, UserId, AssignedDate, ActiveUser 
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55..44  NNoorrmmaalliisseerriinngg  

Normalisering ingår inte i UP. Därför väljer jag att behandla det som ett separat stycke 

efter design.  

 Enligt 1 NF så ska det finnas atomiska värden vid korsningen av kolumnen och 

raden. Hade det redan funnits befintlig data som skulle ingå i databasen hade jag fått 

analysera den informationen och bryta ner den enligt 1 NF, men eftersom det inte finns 

någon befintlig information, har 1 NF hela tiden varit något som jag beaktat under 

databasens uppkomst.  

 För 2 NF finns det i varje tabell för varje icke primärattribut ett värde som det är 

fullt funktionellt beroende på. I Klassen User är det UserId. I Activity är det ActivityId i 

Customer är det CustomerNumber, FollowUp är det FollowUpId och i Contact är det 

ContactId. Involved är associationsklass som uppstår på grund av ett många till många 

förhållande, eftersom samma användare kan vara inblandat i flera olika ärenden och att 

det omvända gäller där ActivityId och UserId är primärnyckel.  

 Transitativa beroende är också eliminerade eftersom det inte finns några transitativa 

beroenden i någon av tabellerna. Längre än till 3 NF väljer jag att inte gå eftersom 

databasen är så pass enkel och att risken för redundans sett till vilka funktioner som ska 

ingå i systemet är obefintlig. 
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 66  PPrroottoottyyppeenn  

 
 
I detta avsnitt kommer kopplingen mellan UP-flödena och prototypen redovisas, samt 
kopplingen mellan prototypen olika mjukvaror. 
 
66..11  PPrroottoottyyppeennss  uuppppkkoommsstt 
 
Prototypens uppkomst beror på som nämnts tidigare, att visa för användaren hur de 
olika metoderna ser ut praktiskt. Prototypen bygger vidare på de flöden som gåtts 
igenom i UP. I kravflödet har funktioner och restriktioner tagits fram och i analysflödet 
har dessa funktioner och restriktioner ytterligare byggts vidare på.  
 Prototypens syfte är inte att visa på ett fullt fungerande system, utan att visa på dem 
viktigaste funktionerna som tagits fram i analysen. 
 
66..22    KKoopppplliinnggeenn  ttiillll  UUPP  
 
Prototypen utgår från UP flödena vilket kan vara svårt att härleda till. Jag tänker därför 
visa ett exempel från användarfallen på nästa sida 
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Figur 17 Kopplingen mellan användarfall och prototyp (egen källa, 2005) 
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 I användarfallsbeskrivningen punkt 1 till 5 går det att återkoppla till prototypen där 
användaren söker på antingen kundnummer eller företagsnamn. När en träff har hittats i 
databasen returneras sökresultatet och man kan därefter gå vidare till att mata in ett nytt 
ärende. 
 Nästa steg blir att mata in detaljer för ett nytt ärende där användaren matar in 
detaljer om ärendet och väljer vilken felkategori och hur ärendet kom i systemet. När 
ärendet väl läggs in i systemet skickas användaren vidare till den sida där alla 
användarens ärenden listas. Detta för att användaren ska kunna se att ärendet verkligen 
lagts till bland användarens ärenden. Tittar man på användarfallspecifikationen är det 
punkterna 6 till 8. 
 Samma koppling går att göra till de andra användarfallen. För att se kopplingarna 
mellan de andra användarfallen och prototypen får jag hänvisa till bilaga 7 och det 
tidigare avsnittet 4.2.2 användarfall applikation. 

AAvväännddaarrffaallll::  LLääggggTTiillllÄÄrreennddee  
Aktör: Användare 
Förkrav:  
Händelseförlopp: 

1. Användarfallet börjar när användaren väljer att lägga till nytt 
ärende 

2. Systemet ber användaren att mata sökvariabler för kund. 
3. Användaren matar in efterfrågad information. 
4. Systemet söker efter sökvariabler. 
5. While systemet inte får någon träff 

a. Systemet meddelar att den inte fick någon träff 
b. Systemet ber om nya sökvariabler 

6. Systemet ber användaren om ärendedetaljer. 
7. If systemet lägger in ärende 

7.1 Include(ListaAnvändarensÄrende) 
8. Else 

8.1    Systemet meddelar att ärendet inte lagts till 
Efterkrav:  

1. Användaren har tilldelats ett nytt ärende. 
Alternativa flöden:  

1. Användaren kan när som helst gå vidare till en annan sida 
2. Användaren kan när som helst logga ut 
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77  RReessuullttaatt    
 
 
I detta avsnitt kommer jag att besvara den frågeställning och syfte som ställdes i 
problemavsnittet. 
 

77..11  SSlluuttssaattss  
Åter till min problemformulering: 

 

”Är UP och UML lämpligt för att ta fram en analys utifrån behoven och kraven från 

avdelningarna CSF field och ACI på ett datoriserat ärendehanteringssystem, på DHL 

express i Växjö?” 

 

 Jag anser att efter att ha genomgått UP och UML, att det är ett bra verktyg för att ta 

fram en analys som beskriver de krav och funktioner, grupperna ACI field och CSF vill 

ha i ett ärendehanteringssystem.  

 Mitt syfte är att för både utvecklare och användare kunna förmedla hur 

ärendehantering kan se ut, vilket jag gör. I kravflödet har jag tydligtgjort vilka 

funktioner man önskar i ett ärendehanteringssystem och vilka restriktioner som finns på 

systemet. I analysflödet bygger jag vidare på det som framkommit i kravflödet. Jag 

använder mig av klassdiagram för att ta fram funktionalitet och struktur för databasen.  

Eftersom klasserna inte är kompletta, väljer jag att skriva specifikationer för metoder 

och attribut så att det går och förstå för både användare och utvecklare. 

 Det resultat som jag kommit fram till är i stort baserat på samtal och intervjuer på 

DHL express. Resultatet kan kritiseras eftersom jag kan ha misstolkat min intervjukälla. 

Jag kunde också ha intervjuat fler personer från andra avdelningar för att få ett större 

underlag. Dock ska det påpekas att avdelningarna på lokal nivå inte är stora och att det 

sker ett tätt samarbete mellan avdelningarna och att de är väl insatta i det område som 

jag undersöker. Jag anser därför att det inte behövs mer intervjuunderlag.   
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”Är en prototyp lämplig för att visa viktiga funktioner som DHL express vill ha i ett 

datoriserat ärendehanteringssystem?” 

 

 Kravflödet och analysflödet är abstrakta i sitt sätt. De är endast förklarande och 

säger oss inget om form eller praktiskt tillvägagångssätt, utan endast hur olika 

funktioner ska fungera. Det är svårt att föreställa sig exakt hur ett system ska fungera 

om man enbart utgår från de nämnda flödena. Därför anser jag att behovet av en 

prototyp så användaren till exempel kan se hur han/hon lägger till ett nytt ärende med 

knappar och imatningsfält, är nödvändigt att ta fram. Att kunna navigera sig igenom ett 

system är mycket lättbegripligare för en användare och som jag själv upplevt, kan ge en 

större feedback från användaren. Användaren kan direkt peka ut om det till exempel 

skulle saknas något på bildskärmen. Responsen blir mer konkret än om jag skulle gå 

igenom användarfall med en användare (bilaga 7). Jag har också visat återkopplingen 

till prototypen och användarfallen i kapitel 6. 

 Diarieföringen är en metod för ärendehanteringen och med bilaga 8 visas två 

exempel på hur jag löser diarieföringen i prototypen. I databasen löses detta genom att 

olika primärnycklar knyts till både ärendet och uppföljningen.  
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88  DDiisskkuussssiioonn  

 

I detta avsnitt diskuterar jag UP, UML och valet av källor. 

 

I UP ingår det fem olika faser. Varför har jag inte tagit med alla? Det beror på att 

rapporten sträcker sig fram till analys för applikationen och design för databasen. 

Därmed tar jag inte upp implementering eller testflödet. 

 I kravflödet listas utifrån intervjuerna vilka krav som kommit fram och vilka 

begränsningar som ska finnas på systemet. Kraven blir underlag för det fortsatta arbetet 

i analysflödet att ta fram ett användarfallsdiagram. I användarfallsdiagrammet går det att 

se vilka användare som ingår i systemet och vilka funktioner de kan utföra.  

 Användarfallsdiagrammet säger inget om hur användarfallen är tänkta att fungera, 

det beskriver jag i användarfallspecifikationerna. Aktivitetsdiagrammen beskriver på en 

enkel nivå vilka aktiviteter och vilka alternativa vägar att gå. 

 Klassdiagrammet visar sambandet mellan olika klasser och vilka operationer som 

tillhör respektive klasser på applikationen. Valet att beskriva de olika klassernas 

metoder är inget som ingår i UP att man måste göra. Valet att beskriva dem beror på att 

det annars blir svårt att förstå hur de olika klasserna och operationerna är tänkta att 

fungera. Analysklasserna för databasen är en första skiss på vilka attribut och vilken 

multiplicitet som finns mellan de olika klasserna. Analysklasserna förfinas i 

designklassdiagrammet och jag kan i designklassdiagrammet knyta an till de punkter 

som är grundläggande för diarieföring. 

 Jag kan förstå kritiken mot att jag har få källor för min teori och för databasen finns 

det en viss sanning i kritiken. Jag borde ha tagit med fler källor, men jag resonerar som 

så att normalformerna är oavsett källa samma normalformer och de syftar alla till 

samma sak, att minska redundans. 

 När det gäller UP så har jag förståelse för att fler källor skulle kunna tas med för den 

teoretiska delen av UP. Däremot så kan jag inte riktigt hålla med att jag borde ha fler 

källor för den praktiska delen av UP. Problemet med UP är att man inte behöver strikt 

följa processen eller UML notationen. Naturligtvis så finns det alltid skillnader i hur UP 

beskrivs av olika författare, men däri ligger också problemet. När UP används kommer 

olika flöden att användas i olika stor utsträckning från fall till fall. Vilka element man 

använder i UML kommer också att variera. Trots allt finns det ju inga krav på att alla 
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element i ett klassdiagram måste användas, utan man ska använda sig av ett tillräckligt 

antal element så att man klart och tydligt kan framföra sitt syfte. Det blir upp till var och 

en och beroende på situation vilka flöden och vilka element man väljer att använda. 

Därför har jag svårt och se vad ytterligare källor skulle kunna tillföra. 

 Sett till de system som DHL express har idag, är det enligt definition inte 

diarieföring, som sker när ett ärende kommer in i företaget. Men eftersom DHL express 

är ett företag har de inte de krav enligt lag som ställs på en myndighet. Ska det kallas för 

diareföring måste dock de olika punkterna tas i beaktning. Den praktiska tillämpningen 

för diarieföring enligt Kåhre (1972) tas inte i beaktning analysen för applikationen, 

vilket är ett medvetet val. Applikationen är på en konceptuell nivå och jag väljer att inte 

ta hänsyn till hur diarieföringen ska fungera rent praktiskt. 

 Däremot så väljer jag att ta upp punkterna för diarieföring i klassdiagrammet för 

databasen, eftersom att jag bygger upp en prototyp kring databasen, för att få ut korrekt 

information. De två flödena krav och analys ger mycket information om hur systemet är 

tänkt att fungera, men det visar inte på hur det ser ut rent praktiskt, med vilka formulär 

som ska fyllas i och vilka knappar som man ska trycka på. Därför valde jag att bygga en 

prototyp som visar på funktionaliteten. 

 Jag anser att det inte behövs fler källor än ACI field, eftersom grupperna har 

liknande informationsbehov för ärendehantering. Jag gör också den bedömningen att 

ACI Field har så pass mycket kunskap om CSF att intervjuer inte behövs. 

 Att försöka fånga de krav som ett företag har är inte alltid en lätt uppgift. Som 

Arlow, Neustadt (2002) beskriver finns det dolda klasser som är svåra att fånga. I detta 

projekt dök det upp en dold operation, nämligen uppföljning. Som det framgår i 

intervjuerna så upptäcktes det sent under projektets gång, att DHL express ville följa 

upp de ärenden som användaren höll på med. Det kan verka självklart men det var ändå 

en miss som jag gjorde. För analysens del spelar det inte så stor roll att detta krav dök 

upp i ett så pass sent skede. Däremot så påverkades prototypen, då jag inte hann 

implementera den metoden. 

 Blickar man bakåt så har DHL express påbörjat inledande diskussioner i april för att 

se över hur ärenden ska hanteras. Exakt vad samtalen utmynnade i är dock okänt. 

 Det som är av intresse för framtiden är att utveckla statistiska funktioner, exakt vad 

det innebär är ännu inte klarlagt. En annan ide som dök upp var möjligheten att 

synkronisera sina ärenden till sin dator, så att användaren inte behöver koppla upp sig 

mot P2 som det görs idag.  
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 1100  BBiillaaggoorr  
 
Bilaga 1 Powerpoint DHL 

Inriktning

After Sales tar ansvar för alla kunder
oavsett vilken säljkanal kunden tillhör

I After Sales ingår CSF, ACI och KAS

Geografisk organisation för After Sales

After Sales = ”Local Hero”

 

Syfte och övergripande mål

Syfte: After Sales har lokalt ansvar för att 
säkerställa och utveckla det operationella 
samarbetet med DHL’s kunder.

Övergripande mål: I det lokala området 
säkerställa att DHL har nöjda och lojala 
kunder.
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Arbetsinriktning CSF

Implementering

– Lokalt säkerställa uppstart, uppföljning av ny 
kund enligt ISA

Utveckling

– Korrigerande åtgärder, både kund- och 
produktionsupplevda, utbildning, projekt, 
prognoser

Down-traders

– Analysera vikande volymer/intäkter lokalt

Underhåll

– Träffa kunderna så mycket som möjligt 
(användare)

 

Arbetsinriktning ACI/e-com Field

Tender Management

– Säkerställa att rätt ACI/e-com lösning erbjuds, 
ingen ny kund utan EDI

Implementering

– Ansvara för installation och utbildning av ACI/e-
comlösning, samt säkerställa support

Utveckling

– Öka andelen ACI/e-com lösningar på befintliga 
kunder

Programutveckling

– Driva och aktivt delta i utveckling av befintliga 
ACI/e-com lösningar
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Arbetsinriktning ACI/e-com Support

Säkerställa support för programvaror åt både kunder 
och DHL internt

– handhavande, installation, skrivarinställningar, 
programfel

Administration kring programvaror

– registrering, utskick programvara, uppdateringar

Programutveckling

– Driva och aktivt delta i utveckling av befintliga ACI/e-com
lösningar

Nordisk support 

– programvaror, felsökning, utbildning
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Bilaga 2 Annons ACI field 
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Bilaga 3 Analysklassdiagram databas 
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Bilaga 4 Designklassdiagram databas 
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Bilaga 5 Analysklassdiagram applikation 
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Bilaga 6 Minnesanteckningar från intervjuer Daniel Bäckström 
 
21 Januari, 2005 
 
Efter inledande diskussioner så har jag fått ett underlag för vad systemet ska innehålla. 
Man vill främst inom CSF och ACI ha en gemensam plattform för hur man rapporterar 
in ärenden. Det finns idag ett system som heter P2 i drift (Exakt vad P2 står för vet jag 
inte, det handlar nog mer om att det är ett namn bara, ska se vad Daniel får fram). Dock 
är det inga avancerade funktioner för ärendehantering i P2, utan det handlar helt enkelt 
om att det är en liten textruta som man kan mata in kommentarer i. Det är inget som 
används regelbundet när man hanterar de olika ärenden, det är nog något som man 
använder efter eget tycke om man känner för det. 
 
24 januari, 2005 
 
P2s huvudsyfte är egentligen att fungera som ett register för vilka programvaror som 
finns ute hos olika kunder, men har med tiden blivit ett system som man byggt vidare 
på. De olika funktionerna som lagts till har inte alltid haft med P2´s huvudsyfte att göra 
utan det har mer handlat om att många har haft tillgång till systemet och sen har man 
efterhand lagt till funktioner av mycket varierande slag, det har blivit lite grand som ett 
lapptäcke av olika funktioner samlat på ett ställe. 
  
För att komma åt P2 så måste man logga in på något sätt och det gör man med ett 
gemensamt lösenord och användarnamn, som också gäller andra system vad jag har 
förstått. 
 
Fast i mitt fall kommer det nog mer handla om att tala om för systemet vem det är som 
använder systemet för tillfället. Det känns i nuläget att det kan bli för mycket om jag 
skulle ta med säkerhetsaspekten också. 
 
7 februari, 2005 
 
Idag har vi mest diskuterat hur deras organisation ser ut, som jag har renskrivit. 
I DHL finns en avdelning som heter After sales. I denna organisation finns det ett antal 
olika undergrupper CSF, ACI och en underavdelning till ACI kallad ACI support. 
Främst är det tänkt att ACI ska använda systemet men det är aktuellt med både CSF och 
ACI-support. Ska få mer detaljerad information om vad de olika avdelningarna har för 
ansvar. After sales syftar till att se till så kunden är nöjd. 
 
Nu har jag också fått lite mer information om hur det är tänkt att fungera. Systemet bör 
helst vara enkelt utformat så att det går att komma åt mobilt. Fast det är och andra sidan 
inget krav. Man vill inte ha med för mycket information, det ska vara lätt att överblicka 
 
ACI är en mobil verksamhet som är ute mycket hos kund, och det skulle underlätta om 
man utforma systemet så att det går att nå enkelt på långsammare anslutningar, eftersom 
man i nuläget kan komma åt P2 utifrån. 
 
Inom de olika grupperna finns ingen gemensam plattform för kommunikation. Ärendets 
väg in i DHL är genom en rad olika källor såsom mail, fax sms, P2 m.m. Det som är 
negativt med det är att det finns risk för att kunden får upprepa sitt problem varje gång 
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de slussas vidare till en ny avdelning. Så det vill man alltså undvika med att införa ett 
nytt system. 
 
Ärenden ska kunna visas för enbart användaren och för alla andra användare.  
 
 
9 februari, 2005 
 
För varje företag kan det finnas mer än 1 kontaktperson. Ärendet ska kunna gå att 
delegera vidare till andra medlemmar.  
 
14 februari, 2005 
 
Idag har vi diskuterat funktionen sök. Man vill kunna söka på kundnummer, 
företagsnamn, ort och telefonnummer. Varje kund har blivit tilldelat ett kundnummer 
något som man anger när man på något sätt tar kontakt med DHL, men det kan vara bra 
att kunna söka på några fler variabler ifall att. 
 
För att kunna lägg till ett nytt ärende finns det 2 olika sätt. Det ena är att man helt enkelt 
lägger till ett nytt ärende genom att t.ex. klicka på en länk. På samma sida ska man då 
kunna söka upp kunden baserat på kundnummer och företagsnamn, eftersom det är 
dessa 2 sökvariabler man använder när man ska identifiera en kund. Sen ska det finnas 
en sökfunktion där man utökat antalet sökvariabler. Här ska man dels kunna se 
detaljerade uppgifter om kunden när man får en träfflista, men också kunna klicka sig 
vidare så man kan lägga till ett nytt ärende för kunden. 
 
18 februari, 2005 
 
Mer ingående om vad som bör ingå när man ska lista kunden har framkommit nu. Vi 
har använt P2 som förlaga för att se vilken information som skulle kunna vara relevant 
för en kund. Telefonummer, företagsnamn, vilket telefonnumer, fax, adress och att 
kunna se historik för varje kund är något som är önskvärt. 
 
7 Mars, 2005 
 
Litet tillägg, det ska också finnas möjlighet att se vilken EDI adress som finns för varje 
kund.  Det handlar mer om att vill ha informationen tillgänglig för varje kund än att det 
har någon praktiskt användningsområde för ärendehanteringen. 
 
21 mars, 2005 
 
Det framkom att det ska finnas ett antal olika datum kopplade till ärendet. Dels ska man 
kunna veta när ärendet kom in, när det påbörjades och när det avslutades. Detta för att 
man ska kunna se vilken framförhållning man har på ärendena.  
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15 april, 2005 
 
En dold funktion dök upp idag. Jag har varit så fokuserad på vilken data som ska ingå i 
databasen att vi helt missade funktionen för uppföljning. Idén är att efter det att man 
varit ute hos en kund ska kunna lägga till olika poster för vad man har gjort när man väl 
varit hos kunden. 
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Bilaga 7 Skärdumpar från prototyp 
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Bilaga 8 Metoder 
Kod för att få ett nytt löpnummer 

 //Fråga 

 $query=$mysqliObj->query("select * from activity"); 

  

 //Hämta antalet rader i activity addera med 1 

 $rows=mysqli_num_rows($query)+1; 

  

 //Skapa nytt löpnummer för ärende 

 $prim_key="900$rows"; 

 

 //Dagens datum 

 $beginDate=date('Y-m-d'); 

 

 //Lägg till löpnummer för ärende i tabellen activity 

 $mysqli->query("insert into activity 

 (activityId,customerNumber,topic,beginDate,status,errorCategory,contactedBy)  

 values(

 '".$prim_key."','".$_SESSION["customerNumber"]."','".$_SESSION["topic"]."', 

 '".$beginDate."',0,'".$_SESSION["error"]."','".$_SESSION["contact"]."')") 

 or die("Det uppstod ett fel när jag skulle lägga in aktivitet. Försök igen"); 
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Kod för att tilldela datum när ärendet avslutats 

 

 //Förutsätter att man klickat på ärendet och får med primärnyckeln på aktiviteten 

 $_SESSION['activityId']=$_GET['activityId']; 

 //Sätter variabeln enddate till dagens datum 

 $enddate=date('Y-m-d'); 

 //Uppdaterar tabellen activity genom att sätta status till avslutat och datumet då 

 ärendet avslutades.  

$mysqliObj->query("update activity set status=1, endDate='".$endDate."' where 

activityId='".$_SESSION['activityId']."'"); 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matematiska och systemtekniska institutionen 
SE-351 95 Växjö 

 
tel 0470-70 80 00, fax 0470-840 04 

www.msi.vxu.se 
 
 

 


