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Sammanfattning 
 

Dagens IT-företag får regelbundet nya förfrågningar om hjälp från sina 

kunder vilket leder till att företaget måste allokera resurser samt tid till att 

lösa kundernas problem. Med så mycket information som skickas mellan 

kunden och företaget är det viktigt att företaget kan hantera all denna 

information på ett så effektivt sätt som möjligt. En åtgärd är att företaget 

skaffar sig ett ärendehanteringssystem som kan hålla ordning på alla 

ärenden.  

 

Uppbyggnaden av ärendehanteringssystemet har en stor påverkan på hur väl 

företaget kan hålla ordning och även hantera kundens information. Ifall det 

är för komplicerat kan det hända att för mycket tid tas ifrån de vanliga 

arbetsuppgifterna eftersom användaren har svårt att förstå hur det kan 

hjälpa.  

 

Ärendehanteringssystem som skapades under examensarbetets gång är 

utvecklat för ett IT-företag med namnet Diflex. Det är skräddarsytt för att 

ersätta det äldre systemet som företaget använder, med funktioner som är 

enklare att använda samt ett förbättrat användargränssnitt. Det är också 

byggt för att enkelt kunna lägga till ny funktionalitet och anpassas till 

kommande behov för företaget. 

 

Nyckelord: Ärende, Kund, Utveckling, Effektivitet, Ärendehantering. 
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Abstract 
 

Today’s IT companies regularly receive requests from their customers, 

which leads to the company having to allocate resources and time to solving 

the customers issues. With so much information going back and forward 

between the company and the customer it is important to keep track of it in 

an effective way. One way to do so is for the company to use a system that 

keeps track of all the companies’ errand tickets. 

 

How the system is built has a great impact on how well the company can 

keep track and handle all the customers’ information, if the system is too 

complex then work time would be wasted because the user has a hard time 

understanding the system. 

 

The new request system that was created during the thesis work is 

developed to be used by the IT-company Diflex. It’s tailored to replace the 

older system that the company uses, with functions that are easier to use and 

has an improved user interface. New features can easily be added to the 

system. 

 

Keywords: Request, Customer, Development, Efficiency, Issue tracking.  

 

 

 

  



4 

 

Förord 
 

Detta examensarbete är utfört av Rikard Persson. Examensarbetet omfattar 

22,5 poäng och är den slutliga kursen för Högskoleingenjörsutbildningen i 

Datateknik på Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Tekniska 

Högskola. 

Våren 2015 har ett företag haft önskemål om att ha ett eget 

ärendehanteringssystem, som ledde till utvecklingen av detta system. En 

enkel applikation som har en bra grund för vidareutveckling. 

Jag tackar både Kjell och Daniel Ivarsson som har lagt ett klart önskemål 

och grund för mig att följa. Dessutom vill jag tacka resten av personalen på 

Diflex för all trevlig tid på företaget. 

Jag skulle också vilja tacka: 

 Christin Lindholm, lärare och programledare för Datateknik och 

Elektroteknik med automation på LTH, handledare och stor hjälp för 

struktur. 

 Christian Nyberg, lärare på Institutionen för Elektro- och 

informationsteknik på LTH, examinator och stort stöd för 

examensarbetet. 

 

  



5 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................. 2 

Abstract .......................................................................................................... 3 

Förord ............................................................................................................. 4 

1. Inledning ................................................................................................. 8 

1.1. Om Företaget ................................................................................... 8 

1.2. Syfte och mål ................................................................................... 9 

1.3. Problembeskrivning....................................................................... 10 

1.4. Avgränsning .................................................................................. 10 

2. Teknisk bakgrund ................................................................................. 11 

2.1. Utvecklingsmiljö ........................................................................... 11 

2.1.1. Eclipse ........................................................................................ 11 

2.1.2. MySQL Workbench ................................................................... 13 

2.2. Programspråk................................................................................. 14 

2.2.1. Java ............................................................................................ 14 

2.2.2. MySQL ...................................................................................... 16 

3. Metod .................................................................................................... 17 

3.1. Inledning ........................................................................................ 17 

3.2. Informationsinsamling................................................................... 18 

3.3. Kravinsamling ............................................................................... 19 

3.4. Design ............................................................................................ 23 

3.5. Utveckling ..................................................................................... 26 

3.6. Testning ......................................................................................... 27 

3.7. Överlämning .................................................................................. 28 

4. Ärendehanteringssystem ....................................................................... 29 



6 

 

4.1. Vad är ett ärendehanteringssystem ................................................ 29 

4.2. Användarna ................................................................................... 29 

4.3. Kunderna ....................................................................................... 29 

4.4. Det tidigare ärendehanteringssystemet .......................................... 30 

4.5. Andra ärendehanteringssystem...................................................... 33 

5. Källkritik ............................................................................................... 35 

6. Resultat ................................................................................................. 37 

6.1. Databas E/R-diagram .................................................................... 39 

6.2. Ärendehanteringssystemet............................................................. 40 

6.2.1. Hantera Ärende Lista ................................................................. 40 

6.2.2. Skapa Ärende ............................................................................. 42 

6.2.3. Ändra Ärendets information ...................................................... 43 

6.2.4. Hantera Gamla Ärenden ............................................................ 44 

6.2.5. Visa Gamla Ärenden .................................................................. 45 

6.2.6. Visa Alla Kunder ....................................................................... 46 

6.3. Krav som inte implementerades .................................................... 47 

7. Slutsats .................................................................................................. 49 

8. Framtida utvecklingsmöjligheter .......................................................... 51 

8.1. Kalender ........................................................................................ 51 

8.2. Verktygsflik ................................................................................... 51 

8.3. Utskrift........................................................................................... 51 

8.4. Mailsvar ......................................................................................... 51 

8.5. Listsortering................................................................................... 52 

8.6. Statistik .......................................................................................... 52 

8.7. Sökfunktion ................................................................................... 52 

9. Terminologi .......................................................................................... 53 



7 

 

9.1. Ordlista .......................................................................................... 53 

10. Referenser ......................................................................................... 54 

 

  



8 

 

1. Inledning 
 

Inom IT-världen utför dagens företag en stor mängd arbete, vilket involverar 

utveckling av system så väl som att underhålla dem. Dock kan det inträffa 

att IT-företagen inte hinner hantera kundens förfrågningar, och det finns ett 

flertal faktorer som orsakar att hanteringen av kundes önskemål blir 

försenade. Exempel på sådana faktorer är att den person som hanterar 

ärendet inte förstår vilka problem kunden har, eller så kan informationen om 

ärendet försvinna på grund av fel i ärendehanteringssystemet. 

 

Däremot finns det åtgärder som kan bidra till att lösa dessa problem. En 

åtgärd är att företaget använder ett system som registrerar de ärenden som 

personalen ska fokusera på. Ett sådant ärendehanteringssystem ska enkelt 

kunna visa alla aktuella ärenden, och användaren ska kunna sätta in nya 

ärenden från kunden. Om ett ärende har slutförts skall det kunna arkiveras 

om de anställda behöver gå tillbaka till ärendet igen. 

 

1.1. Om Företaget 

Diflex är ett IT-företag i Ängelholm, som är familjeägt med omkring tio 

anställda. En av deras tjänster är att förse andra företag med IT-tjänster som 

hosting (utdelar servrar för andra att spara information på, som webbsidor) 

för dataservrar samt support för olika sorters tekniska system som deras 

kunder inte har resurser till att själv lösa, som exempelvis inkorrekt flöde av 

data. 

 

Diflex använder Outlook för att spara sina ärenden, och med hjälp av en 

mall fyller personalen i information om kunden och deras tekniska problem 

som de behöver hjälp med. Det nyutvecklade ärendehanteringssystemet 

används för att hålla ordning på kunder som söker hjälp samt att 

dokumentera de ärenden som personalen på Diflex har löst. Ett problem 

med det tidigare systemet är att skapandet av nya ärenden kräver för mycket 
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arbete, och lösningen till detta är ett mer automatiserat system som hjälper 

användaren att fylla i information om kunden.  

 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet för Diflex är att ersätta deras nuvarande 

ärendehanteringssystem. Det nya systemet ska ha funktioner som förbättrar 

arbetsmiljön för Diflex anställda och kunder, och tanken är att förbättring av 

dataflödet ska öka effektiviteten hos företagets kundhantering. När kunden 

skickar en ”support-ticket” till Diflex är det svårt för Diflex att förstå de 

problem kunden har med produkten. Detta beror oftast på att kunden inte 

ger tillräcklig information. Att utvidga ärendehanteringssystemet kan leda 

till en snabbare hantering av kundens problem. 

 

Hur effektivt ett företag är påverkas i hög grad av de verktyg som företaget 

använder. Frågan är, hur stor påverkan på hanteringen av ärenden själva 

ärendehanteringssystemet har. Dess användargränssnitt och funktioner kan 

antingen fördröja eller förbättra arbetet för personalen. 

 

Målet för examensarbetet är att Diflex personal ska få en bättre arbetsmiljö 

med det nya systemet. För att detta mål ska nås så bör de anställda enkelt 

kunna sätta sig in i det nya systemet och även kunna hantera alla uppgifter 

som det gamla systemet kunde göra. 
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1.3. Problembeskrivning 

Examensarbetet svarar på följande frågor: 

 Vilken funktionalitet behövs i ett effektivt ändringshanteringssystem 

för Diflex? 

 Hur kan dataflödet påverka företagets kundhantering? 

 Vilket programmeringsspråk är lämpligt att använda? 

 Hur ska datalagringen ske för informationen i systemet? 

 

1.4. Avgränsning 

Den primära funktionen för systemet ska vara att hantera ärenden för Diflex, 

detta system ska enbart hanteras på företagets datorer. Eftersom att alla 

anställda använder samma Windows-plattform så ska 

ärendehanteringssystemet utvecklas på denna plattform.  
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2. Teknisk bakgrund  
 

2.1. Utvecklingsmiljö 

Detta kapitel presenterar de verktyg och funktioner som användes för att 

utveckla ärendehanteringssystemet, samt förklarar varför just dessa 

specifika verktyg valdes och hur deras funktioner påverkar och stödjer 

varandra. 

2.1.1. Eclipse 

Eclipse är en öppen utvecklingsmiljö som används för att bygga program 

med programspråket Java (se kapitel 2.2.1), dessutom är miljön flexibel nog 

att kunna utveckla program både på Windows och Mac, men däremot ska 

ärendesystemet bara användas för Windows. Även om Eclipse för det mesta 

används till Java-utveckling så är denna utvecklingsmiljö fullt kapabel att 

hantera andra programspråk [8], som C++ [9]. 

 

 
Bild 1 Ett exempel på hur Eclipse ser ut 
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Bild 1 visar hur Eclipse ser ut för användaren, den stora vyn i mitten är var all 

kodning skrivs, se figur 1 för exempel av kod.   Standardversionen av Eclipse 

har inga funktioner för att kunna koppla upp den applikation som utvecklas 

till en databas, och dessa funktioner behövdes laddas ner och installeras 

separat [7]. När funktionerna installerats blev det möjligt att koppla 

programmen som utvecklades inom examensarbetet till en databas där den 

från ärendehanteringssystemet inhämtade datan sparas. När funktionerna 

installerats i Eclipse kan javaprogrammet kopplas upp till databasen. Efter 

att en förbindelse har blivit skapad användes den för att ta emot och bifoga 

information som görs i programmet [6]. 

 

 
Figur 1 visar kod som användes för att koppla up till databasen ”databas”. 

 

Figur 1 visar hur man skapar en förbindelse till databasen. Först anropas 

drivrutinerna som gör det möjligt att koppla upp till databasen. Förbindelsen 

till databasen lagras i variabeln conn som har typen Connection. Resten av 

koden är felmeddelanden som skrivs ut om uppkopplingen misslyckas.  

 

try { 
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

      
Connection conn= DriverManager.getConnection 
("jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/"+databas, userName, password); 
} 
 catch (SQLException e) { 
  
 System.out.println("SQLException: "+e.getMessage()); 
 System.out.println("SQLState: "+ e.getSQLState());
 System.out.println("VendorError: "+e.getErrorCode()); 
 System.err.println(e); 
 e.printStackTrace(); 
  } 
 catch (ClassNotFoundException e) { 
 System.err.println(e); 
 e.printStackTrace(); 

} 
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Eclipse härstammar från utvecklingsprogrammet VisualAge som tillhörde 

företaget IBM, efter en viss tid skapade IBM en stiftelse som heter Eclipse 

foundation i 2001, som där efter har varigt ansvarig för alla nya versioner 

[10]. 

 

Det finns även andra utvecklingsverktyg som kan användas för att utveckla 

Java-applikationer, till exempel Greenfot [17], BlueJ [18] och NetBeans 

[19]. Alla dessa system har en annorlunda uppsättning av verktyg och 

gränssnitt, men generellt kan sägas att dessa utvecklingsverktyg ger samma 

resultat som Eclipse. Anledningen till att Eclipse valdes för detta 

examensarbete är att det är ett bekant verktyg för utvecklaren att arbeta med. 

 

2.1.2. MySQL Workbench 

MySQL Workbench [11] är en applikation som används för att skapa 

databaser, sätta up förbindelser med Internet och lägga till information i 

databasen. För att kunna hantera information i en databas måste användaren 

skriva direkt i en ”Command line client”, och Workbench är ett alternativ 

som underlättar processen med ett användarvänligt gränssnitt. I Workbench 

kan användaren skapa databastabeller med hjälp av grafiska verktyg, 

dessutom hjälper programmet att sortera tabellerna för att enkelt hantera 

innehållet på databasen. Dessutom så kan Workbench sätta upp förbindelser 

mellan databaser på datorer. Dessa funktioner gör att utvecklingsprocessen 

för examensarbetet blir mer effektiv. 
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Bild 2 Ett exempel på hur MySQL Workbench ser ut. 

 

Bild 2 visar hur Workbench består av olika vyer som visar information till 

användaren. Navigator visar status för databasen samt vilka tabeller som 

finns. Query är vyn där användaren skriver in kommandon för vad 

databasen ska göra. Output visar resultatet av vad som skrivits i Query.   

 

2.2. Programspråk 

Detta kapitel presenterar vilka språk som användes för att göra systemet, 

samt hur de olika språken fungerar tillsammans. 

 

2.2.1. Java 

År 1991 arbetade James Gosling med målet att skapa ett programspråk som 

enkelt, säkert och robust nog ska kunna användas i en portabel och 

dynamisk miljö. Java var resultatet av hans arbete som utfördes på Sun 
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Microsystem. År 2010 köptes Sun Microsystems av Oracle som därefter har 

fortsatt att utveckla Java [12]. 

  

Java är ett programspråk som används för att skapa program med en bred 

variation av diverse funktioner, som grafik och logik funktioner. Figur 2 är 

den mest grundläggande funktion inom java, det visar hur enkelt det är i 

Java att bara skriva två ord. Detta gjorde det lämpligt att använda Java för 

examensarbetet eftersom miljön stödjer både skapandet av ett grafiskt 

användargränssnitt samt förmågan att skapa uppkopplingar till externa 

databaser.  

 

 
Figur 2 Ett exempel på Java-kod som skriver ut "Hello world!". 

 

Ett alternativt val av programspråk för examensarbetet skulle kunna vara 

C++. Detta programspråk har också funktioner som gör det möjligt att skapa 

grafiskt användargränssnitt. Dock har C++ ett större fokus på att utveckla 

grafiska figurer snarare än användarfönster. Java användes eftersom det var 

enklare att använda och dessutom har utvecklaren större erfarenhet av Java.  

  

 

public class Hello { 

 public static void main(String[] args){ 

 System.out.println("Hello world!"); 

 } 

} 
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CREATE TABLE Kund ( 

Kund_namn VARCHAR(45) NOT NULL PRIMARY KEY, 

Företag VARCHAR(45) NOT NULL, 

Mail VARCHAR(45) NOT NULL, 

Telefon VARCHAR(45) NOT NULL 

) 

2.2.2. MySQL 

År 1995 skapade svenska företaget MySQL AB sin första version av sitt 

databashanteringssystem, version 3.23[1]. MySQL är ett ”open source” 

system för databashantering som oftast används inom utveckling av 

applikationer. MySQL är relativt lätt att använda jämfört med andra former 

av databassystem[2]. Versionen som användes är MySQL v5.7.0. 

 

Figur 3 Ett exempel på MySQL-kod 
 

Figur 3 demonstrerar hur en tabell i MySQL skapas och de variabler som 

blir tilldelad till den. En tabell med namnet ”Kund” skapas och får fyra 

variabler Kund_namn, Företag, Mail och Telefon. 

 

Den främsta anledningen till att MySQL valdes för examensarbetet är 

samma som för Java, utvecklaren hade mer erfarenhet av att jobba med 

MySQL. Det leder till mindre tid behöver användas för att lära sig ett nytt 

system, samt att utvecklaren utnyttjar databashanteringssystemets funktioner 

mer utförligt. 

 

Ett alternativ till MySQL är Postgre SQL [20]. Denna databashanterare är en 

mer utvecklad variant av MySQL, med mer avancerade funktioner som till 

exempel stöd för utveckling i PHP [21]. Anledningen för att MySQL valdes 

för examensarbetet var för att Diflex använder MySQL för sin host-tjänst. 

För att underlättat integreringen av systemet in i företaget var det lämpligt 

att välja MySQL. 
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3. Metod 

3.1. Inledning 

För detta examensarbete användes Vattenfallsmodellen [23] för 

systemutvecklingsprocessen. Denna metod valdes eftersom examensarbetet 

utfördes av en person, andra utvecklings metoder är mer effektiva för en 

grupp av utvecklare, exempelvis Scrum [24] eller Extrem Programming 

[25]. Dessa utvecklingsprocesser bygger på bland annat parprogrammering 

samt hantering av information, information mellan flera personer med till 

exempel korta möten varje morgon. Men eftersom det är en person som 

hanterar utvecklingen blir dessa processer inte effektiva. 

 

 
Figur 4 Systemutvecklingsmodellen över examensarbetet 

 

Dessutom fanns det relativt liten risk för att förändringar skulle inträffa 

eftersom Diflex satte klara önskemål baserat på ett system som redan 

existerar. Detta minskar sannolikheten att man måste gå tillbaka iterativt i 

utvecklingsprocessen. Figur 4 visar vilka steg utvecklaren gick igenom 

under arbetets gång. Varje steg kommer att beskrivas var för sig i de 

kommande kapitlen.  
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3.2. Informationsinsamling 

Första steget bestod av att gå igenom det nuvarande systemet som Diflex 

använder för att hantera sina ärenden. Personalen på Diflex använder 

Outlook för att hantera alla sina ärenden.  

 

Handledaren från företaget demonstrerade hur det nuvarande systemet 

används samt vad som önskas av systemet. Det nya 

ärendehanteringssystemet ska ju skilja sig från det nuvarande systemet som 

Diflex använder, annars kan det inte förbättra företagets arbetsmiljö. Men 

samtidigt ska det inte avvika alltför mycket för då blir det svårt att 

introducera till personalen. För att säkerställa en förbättring behövde 

följande frågor besvaras:  

 

 Vilka funktioner behöver systemet? 

 Vilka existerande funktioner kan vidareutvecklas? 

 Hur nödvändiga är de nya funktionerna? 

 

Efter att ha gjort anteckningar av handledarens önskemål samt gått över 

önskemålen för att klargöra vad som önskas av systemet började arbetet 

med följande punkter: 

 

 Problemformulering: Klargör vad problemet är med det nuvarande 

systemet, formulera möjliga lösningar till problemen. 

 Kravspecifikation: Lista upp alla krav som är baserade på de 

önskemål som handledaren på Diflex önskar av det nya systemet. 

 Terminologi: Under examensarbetets gång återupprepades olika 

termer och begrepp inom ärendehanteringssystemet, och en ordlista 

skapades för att hålla ordning på vilken betydelse termerna hade.  

 E/R diagram: Strukturen över databassystemet spelar en viktig roll 

för systemet eftersom databasen ska lagras all information. 



19 

 

 Systemarkitektur: Utseendet på själva systemet är av stor vikt för hur 

effektivt användaren kan hantera det. Det skall vara enkelt och 

funktionellt. 

 Användarfall: Olika situationer som kan inträffa när användaren 

hanterar ärendehanteringssystemet.  

 

3.3. Kravinsamling 

En kravspecifikation skrevs för att fastställa hur den slutliga produkten ska 

se ut. Kraven nedan är resultatet av insamlingen. Den kan också användas 

som en checklista för att säkerställa att alla funktioner i systemet har 

implementerats. I avsnitt 3.4 finns användarfall som visar hur systemet är 

tänkt att fungera baserade på dessa krav. Värdena i kravet 1.5g är unika för 

Diflex, Det är definitioner för vilken grupp av anställda som hanterar 

ärendet (se avsnitt 4.4 för mer information). 

 

Funktionskrav 

 

1.1 Programmet ska ha funktionen Skapa ett nytt ärende. 

1.2 Programmet ska ha funktionen Ta bort ett ärende 

1.3 Programmet ska ha funktionen Söka efter ärenden efter företag eller 

ämne. 

1.4 Ett ärende bör följa en mall som sedan fylls i av personalen när ett nytt 

ärende ska skapas. 

1.5 En mall bör innehålla. 

a. En titel 

b. En signatur 

c. Ankomstdatum 

d. Förfallodatum 

e. Information om kunden (namn, företag, telefon, mail) 

f. Felbeskrivning 

g. Kommentarer från firstline, secondline eller thirdline 

h. Nerlagd tid för varje line 
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i. Total nerlagd tid 

j. Status för ärende 

1.6 Ett ärende ska kunna fyllas i av anställda. 

1.7 Ett ärende ska kunna sparas. 

1.8 Ett ärende ska ha en signatur om vem som först tog emot ärendet från 

kunden. 

1.9 Ärendehanteringssystemet bör vara uppkopplat till en dataserver. 

1.10 Ett ärende ska kunna kategoriseras som, firstline, secondline eller 

thirdline. 

1.11 Anställda som representerar firstline, secondline eller thirdline ska 

kunna fylla i sina respektive kommentarfält, inkluderad sin nerlagda 

tid samt kunna ange sin signatur för sin kommentar. 

1.12 Kundens telefonnummer samt mail bör kunna sparas.  

1.13 Kontaktpersonens samt företagets uppgifter bör sedan förvaras i ett 

register.  

1.14 Varje ärende ska få en prioritet, 1 till 9. 1 är lägst 9 är högst. 

1.15 Systemet ska ha tre flikar som användaren ska kunna växla mellan för 

olika funktioner. 

a. Första fliken heter ”Ärenden”, denna sida ska visa en lista över alla 

ärenden som ska hanteras av användaren. 

b. Andra fliken heter ”Färdiga”, denna sida ska visa en lista över alla 

ärenden som har blivit hanteras av användaren. 

c. Tredje fliken heter ”Kalender”, denna sida ska visa en kalender, 

denna sida ska enkelt visa vilka datum som ärenden förfaller.  

1.16 Kalenderfliken ska uppdatera sig när ärenden lagts in. 

1.17 När en anställd har tagit emot ett ärende så bör en kvittering skickas 

till kunden för att visa att deras problem hanteras. 

1.18 Varje tillfälle som kunden har sökt hjälp ska lagras i ett register för att 

hålla ordning på vilket företag som oftast behöver hjälp. 

1.19 Ett ärende som har blivit hanterat ska kunna signeras som färdigt. 

1.20  Ett ärende som är färdigt ska inte visas bland ärenden som inte är 

färdiga. 

1.21 Bilder ska kunna läggas in i felbeskrivningen. 
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1.22 Felbeskrivningen ska senare kunna bli ändrad 

1.23 Ärenden ska kunna bli markerade. 

1.24 Flera markerade ärende ska kunna bli  

a. Satta som färdiga 

b. Ändra prioritet 

c. Tas bort 

 

Icke-funktionella krav 

 

Användarvänlighet 

2.1 För att visa status för ett ärende ska följande termer användas: ”Inte 

påbörjad, hanterar, slutändringar, färdig” 

2.2 Funktionen för att skapa ett nytt ärende ska vara lätt att hitta. 

2.3 Funktionen för att ta bort ett ärende ska vara lätt att hitta. 

2.4 När användaren har valt att ta bort ett ärende så ska systemet fråga om 

användaren verkligen vill göra det. 

 

Kapacitet 

3.1 Fler än två användare ska kunna samtidigt läsa ett ärende. 

 

Underhållbarhet 

4.1 Användaren ska kunna ändra sin layout för mallarna. 

 

Tillgänglighet 

 

5.1 Om en tidigare kund återigen söker hjälp så ska systemet kunna visa 

kundens företag, telefonnummer samt mail och exportera dem till det 

nya ärendet. 

5.2 All nerlagd tid ska summeras under total arbetstid.  

5.3 När ett nytt ärende skrivs så ska dagens datum automatisk bli ifylld. 

5.4 När ett ärende har passerat sitt förallodatum så bör den bli markerad i 

ärendelistan. 
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5.5 Systemets lista bör vara kapabel att sortera ärende efter följande 

kategorier.  

a. Tid 

b. Ämne 

c. Företag 

d. Prioritet 

e. Status 

5.6 När mer än två anställda sätter in information i samma ärende så ska 

de inte skriva över varandras input. 

5.7 Det ska stå i ärendet när den senaste ändringen inträffade. 

5.8 Det ska stå i ärendet en signatur om vem som gjorde den senaste 

ändringen. 
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3.4. Design 

Alla användarfall nedan presenterar de funktioner som kan utföras av 

ärendesystemet och vad som händer när funktionen genomförs. Under 

utvecklingsprocessen användes användarfallen som instruktioner om hur 

systemet skulle se ut och hur det skulle fungera. Det gjorde att utvecklaren 

hade ett klart mål med vad varje funktion skulle bidra till i 

ärendehanteringssystemet. 

 

Namn: Skapa nytt ärende. 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur en anställd på Diflex 

använder systemet för att skapa ett nytt ärende. 

Aktörer: Diflex anställd. 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemet och är på första fliken 

Utgångsvillkor: Ett nytt ärende finns sparat i databasen 

 

Scenario: 
1. Användaren klickar på knappen ”Ny Ärende”. 

2. Ett nytt fönster öppnas med titeln Skapa Ärende. 

3. Användaren anger ett ämne för ärendet. 

4. Användaren anger kundens information, om kunden redan finns så fyller 

systemet i uppgifter om kunden.  

5. Användaren anger förallodatum för ärendet samt dess prioritet. 

6. Användaren anger felbeskrivningen för kundens specifikationer. 

7. Användaren trycker sedan på knappen ”Submit” för att godkänna 

ärendet. 

8. Systemet sparar nu ärendet i databasen. 

 

Namn: Ändra ärende 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur en anställd på Diflex 

använder systemet för att ändra ett ärende. 

Aktörer: Diflex anställd. 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemet och är på första fliken 

Utgångsvillkor: Ett existerande ärende har ändrats i databasen. 
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Scenario: 

1. Användaren väljer ett ärende som finns i listan. 

2. Användaren trycker på knappen ”Ändra”. 

3. Ett nytt fönster öppnas med titeln Ändra Ärende. 

4. Användaren anger i en av tre textrutorna vad som har gjorts. 

5. Användaren anger tid i tidstabellen beroende på vilken textruta som 

ifylldes. 

6. Användaren anger ärendets status. 

7. Användaren trycker sedan på knappen ”ändra” för att godkänna ärendet. 

8. Systemet uppdaterar det existerande ärendet i databasen med den nya 

informationen. 

 

Namn: Ta bort ärende 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur ett ärende raderas. 

Aktörer: Diflex anställd. 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemet och är på första fliken. 

Utgångsvillkor: Ett existerande ärende ska raderas från 

ärendehanteringssystemet. 

 

Scenario: 

1. Användaren väljer ett av de ärenden som finns i listan. 

2. Användaren trycker på knappen ”Ändra”. 

3. Ett nytt fönster öppnas med titeln Ändra Ärende. 

4. Användaren trycker sedan på knappen ”Ta bort”. 

5. Ett nytt fönster öppnas och frågar om användaren vill ta bort detta 

ärende. 

6. Användaren trycker sedan på knappen ”Ja”. 

7. Systemet raderar ärendet från databasen. 

 

Namn: Färdigställ Ärende 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur ett ärende 

färdigställs. 

Aktörer: Diflex anställd 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemets och är på första fliken. 

Utgångsvillkor: Ett existerande ärende har blivit deklarerat som färdigt. 
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Scenario: 

1. Användaren väljer ett ärende som finns i listan. 

2. Användaren trycker på knappen ”Ändra”. 

3. Ett nytt fönster öppnas med titeln Ändra Ärende. 

4. Användaren anger i en av de tre textrutorna vad som har gjorts. 

5. Användaren anger i tabellen beroende på vilken textruta som ifylldes. 

6. Användaren anger ärendes status som ”Färdigt”. 

7. Användaren trycker sedan på knappen ”Ta bort”. 

8. Ett nytt fönster öppnas och frågar om en signatur samt om användaren 

vill färdigställa ärendet. 

9. Användaren anger sin signatur sedan trycker på knappen ”Ok”. 

10. Systemet sparar ärendet i en annan tabell som innehåller alla gamla 

ärenden.   

 

Namn: Inspektera gammalt färdigställt ärende 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur ett gammalt ärende 

inspekteras. 

Aktörer: Diflex anställd 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemets och är på andra fliken. 

Utgångsvillkor: Ett gammalt ärende visar sin information för användaren. 

 

Scenario: 

1. Användaren väljer ett av de ärenden som finns i listan. 

2. Användaren trycker på knappen ”Visa ärende”. 

3. Ett nytt fönster öppnas som visar all information om det gamla ärendet. 

 

Namn: Hämta uppgifter om kund 

Sammanfattning: Detta användningsfall beskriver hur man hämtar 

information om en kund. 

Aktörer: Diflex anställd 

Ingångsvillkor: Användaren har öppnat systemets och är på tredje fliken. 

Utgångsvillkor: En kunds information visas för användaren 

 

Scenario: 

1. Användaren väljer ett av kunderna som finns i listan. 

2. Information om den valda kunden visas under listan. 
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3.5. Utveckling 

Den högsta prioriteten under utvecklingen av det nya systemet är att skapa 

ett användargränssnitt som är både enkelt att använda samt kunna utföra de 

önskade viktiga funktionerna. Eftersom Java har integrerade funktioner som 

gör det möjligt att skapa grafiskt användargränssnitt, användes de för detta 

system.  

 

Funktionerna Jframe och Jpanel användes för att skapa systemets 

användargränssnitt. Jframe fungerar som en ram, Jpanel används för att 

skapa positioner för alla knappar, rutor och textfält för systemets funktioner 

inom denna ram. För mer information om Jframe och Jpanel se [13, 14]   

 

Största utmaningen under konstruktionen av systemet var att skapa själva 

användargränssnittet med funktionerna Jframe och Jpanel, eftersom 

utvecklaren inte har erfarenhet av detta. Efter att ha skapat 

användargränssnittet ska alla funktioner som understöds och all information 

som matas in i användarfönstret implementeras.  

 

Arbetet började med att skapa en Jframe med namnet ”Diflex”, som ska 

fungera som huvudsidan för programmet. En speciell Jpanel som har tre 

stycken flikar skapas och sätts in i ”Diflex” Jframe’n. Användaren kan 

sedan välja mellan flikarna som kommer att ändra sidans funktioner. 

 

Den första fliken som är implementerad heter ”Hantera ärenden” (se kapitel 

6.2.1 hantera ärende) eftersom de funktioner som skapar, ändrar och tar bort 

finns i denna flik. Denna flik användes som en mall för de andra flikarna. 

Resten av flikarna använde strukturen från den första fliken, men 

funktionerna var annorlunda (se avsnitt 5.2.4 och 5.2.6). 

 

MySQL-verktygen som behövdes för att skapa en databas laddades ner och 

installerades på datorn[3]. När installation en var klar skapades själva 

databasen lokalt på datorn där applikationen även utvecklades[5]. När 

databasen var uppkopplad i datorn, implementerades tabeller i databasen (se 
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avsnitt 5.1) som gjorde det möjligt att spara information angående 

ärendehanteringen.  

 

Slutligen igenomfördes tester av systemet för att upptäcka eventuella fel 

som uppstod under användningen av ärendehanteringssystemet. 

 

3.6. Testning 

När systemet var tillräckligt utvecklat så påbörjades testandet av 

ärendehanteringssystemet. Det primära fokuset var att systemet skulle kunna 

utföra alla funktioner för användningsfallen i designkapitlet (se avsnitt 3.4). 

Under testningsprocessen gjordes noteringar i själva koden på platserna där 

av fel inträffade. 

 

För att testa ärendehanteringssystemets databas kommunikation skapade 

utvecklaren en egen databas.  Genom att följa instruktioner, se [3] för mer 

information, skapade utvecklaren en server och databas på sin egen dator. 

Efter att ärendehanteringssystemet kopplades upp till servern påbörjade 

testningen av ärendehanteringssystemet. 

 

Testningsprocessen fungerade igenom att utvecklaren använde 

användarfallen som testfall. Första testfallet var att skapa och spara ett nytt 

ärende. Själva ärendena var från påhittade företag som utvecklaren skapade 

för att testa ärendehanteringssystemet. Under testningen inträffade fel i 

ärendehanteringssystemet, så som att informationen som sparades i 

databasen var inkorrekt eller att den inte sparades alls. Utvecklaren gjorde 

ändringar i koden tills testfallet kunde genomföras utan problem. Denna 

process repeterades för alla andra testfall ända tills alla testfall kunde 

igenomföras utan problem. 

 

Det sekundära fokuset under testningen var att se hur enkelt det är att 

använda systemet. En kritik företaget hade mot det gamla systemet var att 

det var väldigt krångligt, för många knapptryck och för många moment 
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behövdes göras för att få ett resultat. Därför är det viktigt att alla fönster är i 

rätt storlek, att textfonten är bekväm att läsa och det viktigaste är att 

användaren kan hantera sitt arbete med så få knapptryck som möjligt. Detta 

leder till att användaren inte behöver spendera för mycket tid för att använda 

systemet och istället fokusera mer på själva arbetet. 

 

3.7. Överlämning 

Utvecklaren demonstrerade ärendehanteringssystemet för handledaren på 

företaget. Genom att provköra ett scenario som handledaren föreslog 

demonstrerade utvecklaren att ärendehanteringssystemet fungerade. 

Handledaren var nöjd med resultatet, men gav lite synpunkter om att 

ärendehanteringssystemet var enkelt uppbyggt, att det hade ett sparsmakat 

användargränssnittet. Han gillade att det var enkelt att använda men tyckte 

att användargränssnittet kunde göras mer estetiskt tilltalande. Efter en 

demonstration om hur systemet hanterade ärenden samt en genomgång av 

databasen, överlämnades systemet samt databaskonstruktionen på ett USB-

mine. 
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4. Ärendehanteringssystem 
 

Detta kapitel kommer att ge en generell presentation om vad ett 

ärendesystem är samt jämföra det kort med andra liknande system. 

 

4.1. Vad är ett ärendehanteringssystem 

Ett ärendesystems syfte är att hålla ordning på alla problem som en kund har 

bett företaget att lösa. Oftast så är det i form av en lista för att enkelt 

arkivera alla ärenden för användaren att lösa. 

 

4.2. Användarna 

De personer som kommer att använda detta system är personalen på Diflex. 

Personalen består av omkring tio personer som jobbar med datorer och 

databaser, en liten grupp av personalen har ansvar för att kommunicera med 

kunden, samt leta efter nya möjliga kunder. 

 

4.3. Kunderna 

Majoriteten av Diflex kunder är småföretag som inte arbetar inom IT-

sektorn. En av Diflex kunder är ett företag som fokuserar på design av 

etiketterna på diverse matvaror. Eftersom de fokuserar på denna typ av 

produktion samt marketing management så anlitar de Diflex för att 

tillgodose deras behov av IT-system.  
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4.4. Det tidigare ärendehanteringssystemet 

Personalen på Diflex använde inte något ärendehanteringssystem förutom 

Outlook för att notera sina uppgifter med hjälp av en dokumentmall. När en 

kund kontaktade Diflex fanns det en person som hanterar mejlen och 

telefonsamtalen från kunden och sedan skapades ett nytt ärende i Outlook. 

 

 
Figur 5 Diflex gamla ärendemall. 
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Figur 5 är ett exempel på hur en ärendeticket ser ut i Diflex tidigare system. 

Varje nytt ärende som kommer in blir nedtecknat i en sådant ticket och 

sparas sedan som en notering i Outlook. Ärenden visas i en lång lista som de 

kan sortera efter olika nycklar, som deadline, ämne, företag och prioritet.  

 

Vid skapandet av det nya systemet användes alla värden som redan fanns i 

det gamla systemet, eftersom alla värden som finns på en ”ärendeticket” 

används för att:  

1. Identifiera kunden 

2. Klarlägga vad problemet är. 

3. Se hur mycket arbetstid som har använts. 

 

Det som skiljer det nya systemet från det gamla är till största delen själva 

utseendet (se 6.2.3). Man kommer att arbeta på samma sätt men det nya 

systemet använder en mer tilltalande design. Det största designproblemet 

med den gamla ärendemallen var felbeskrivningens placering, vilket ledde 

till att användaren var tvungen att skrolla ner varje gång för att se vad som 

stod i felbeskrivningen när användaren öppnade ett ärende. Detta är inget 

allvarligt designfel, men systemet vore mer effektivt om felbeskrivningen 

sattes ovanför alla kommentarfällt. I det nya systemet vissas all information 

direkt utan att användaren behöva scrolla ner. 

 

Fördelar med det gamla systemet 

 Det gamla systemet har alla funktioner som användaren behöver för 

att hålla ordning på ett ärende.  

 Vem som helst på företaget kan även gå in och kolla på ett ärende.  

 

Nackdelar 

 För att skapa ett nytt ärende behöver användaren kopiera in mallen 

för att kunna fylla i information.  

 Man kan inte spara information om själva kunderna, utan varje gång 

en användare skriver in information handlar det om ett specifikt fall.  

 När ärendet har blivit avslutat raderas ärendet ur listan. 
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 Ju mer användaren jobbade på ett ärende desto längre blev 

kommentarfälten, som ledde till att användaren behövde scrolla mer. 

 

Under möten bestämmer personalen på Diflex vem som ska hantera de nya 

och pågående ärendena samt när dessa ärenden ska hanteras, eftersom olika 

ärenden har olika deadlines att möta. 

 

I den gamla ärendeticketen finns det tre olika kommentarfält designerade 

”Firstline”, ”Secondline” och ”Thirdline”. När ett nytt ärende ska hanteras 

av Diflex kommer de personer som jobbar med ärendet skriva anteckningar 

i ”Firstline”-fältet, det görs för att de personerna ska hålla ordning på vad 

för ändringar som görs för att lösa ärendet. Om ärendet inte kan bli löst av 

dem, överlämnas ärendet till andra personer i företaget. De nya personerna 

använder ”Secondline”-fältet för anteckningar samt använder de tidigare 

personernas anteckningar för att försöka lösa problemet. Om det händer att 

ärendet fortfarande inte är lösta överlämnas till en tredje grupp av personer, 

som nu gör anteckningar i ”Thirdline.”-fältet. Dessa personer har nu ansvar 

för ärendet tills det är färdigt. 
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4.5. Andra ärendehanteringssystem 

 
Bild 3 Användargränssnitt för Mantis bug tracker 
 

 Mantis bug tracker 

MBT [15] (Mantis bug tracker) är ett webb-baserat system utvecklat för att 

hålla ordning på systemfel. All information sparas via internet på en extern 

server. Designen av detta system är väldigt likt det som utvecklats i detta 

examensarbete 

 

MBTs användargränssnitt består av två listor, se bild 3 för exempel, en lista 

för systemfel som ska fixas och en lista för fixade systemfel. MBT fokuserar 

på information om själva systemfelen för kunden. Eftersom det är webb-

baserat är MBT programmerat i PHP, som är ett språk för 

webbapplikationer. 

 

En nackdel med MBT är att systemet är designad för att hålla ordning på 

systemfel, och systemet är inte lämpat för andra typer av fel. Diflex jobbar 

med mer än systemfel. 
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Bild 4 användargränssnitt över Request Tracker 

 

 Request tracker 

RT [16] (Request tracker) är en applikation som håller ordning på begäran 

från kunder angående systemfel.  Designen för detta system är en enda stor 

lista som visar alla ärenden som ska hanteras. Request tracker är skriven i ett 

programspråk som heter Perl [22]. Likväl som MBT använder RT en 

webbserver för all information. 

 

Systemet sorterar alla ärenden i olika kategorier samt ”märker” olika 

ärenden, se bild 4 för exempel. Däremot så finns det ingen funktion att 

designera olika ärenden inom olika listor som i MBT. 

 

 Sammanfattningsvis 

Båda ärendesystemen utför samma typ av uppgifter, men arbetsflödet i 

dessa program skiljer sig åt. MBT har fokus på systemfel medan RT har ett 

större fokus på att det är ett problem för en kund. 

 

Anledningen till att ingen av dessa ärendehanteringssystem används av 

Diflex är att båda saknar funktionen att designera ärenden till ”firstline”, 

”secondline” och ”thirdline”. Dessutom vill Diflex att all information ska 

sparas på sina egna servrar, vilket ingen av de två applikationerna gör. 
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5. Källkritik 
 

Mycket av informationen som användes för examensarbetet kommer från 

internet. Detta bidrar till en stor mängd data som kan användas i 

examensarbetet, däremot finns det en risk att denna information kan vara 

falsk.”Källkritik på Internet” [26], skriven av Kristina Alexanderson, 

användes för att bedöma trovärdigheten hos material på Internet. 

 

Dessutom användes väldigt många webbsidor som innehöll kod, dessa sidor 

har en väldigt liten risk till att vara falska. Informationen på dessa sidor 

fungerar som instruktionen om hur systemet ska kodas, om denna 

information var felaktig skulle det leda till att systemet inte fungerar på 

grund av koden. En del av dessa webbsidor har ett röstnings system (tex 

webbsidan StackOverflow) vara av om någon skriver ut en dålig kod röstas 

andra ner denna koden för att de ser att koden är felaktig, men om koden är 

bra får den mer positiva röster för att den är användbar. På så sätt kan dessa 

webbsidor litas på. 

 

Referensmanualerna är pålitliga för att de är publicerade av MySQL AB. 

Postgre SQL är en variation av SQL men följer samma grundläggande 

principer. Java referens manualerna är publicerad av Oracel, vilket är 

företaget som äger Java. Eftersom dessa sidor är instruktioner till vad deras 

egen produkt gör vore det väldigt konsument fientligt om de var inkorrekta. 

Detsamma gäller för Greenfoot, BlueJ och Netbeans, eftersom de förlorar 

potential kunder om deras information är inkorrekta. Dessutom stöds dessa 

webbsidor av Oracel, som är utvecklarna av Java.  

 

Artikeln om Vattenfallmodellen [23] och Extrem Programming [25] är 

pålitliga eftersom artikeln är skrivna av en lärare från Uppsala universitet, 

vilket talar för att man kan lita på informationen i källan. Källan för Scrum 

[24] är publicerad på en webbsida som tillhör utvecklingsmodellens 

skapare. På webbsidan finns det mer material som beskriver i detalj om hur 

Scrum fungerar och vilka applikationer Scrum kan användas till. 
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Utvecklaren har tidigare deltagit i ett projekt som använde Scrum, på så sätt 

är denna webbsida pålitlig eftersom det stämmer överens med vad 

utvecklaren känner till från erfarenhet. 

 

Informationen om Mantis Bug Tracker [15] kommer ifrån företagets egen 

webbsida, om informationen om vilka funktioner som systemet innehåller 

och hur de hanteras är inkorrekt påverkar det företaget negativt. 

 

Artikeln om Request Tracker [16] är publicerad av ett IT-företag vid namnet 

Sun Microsystems. Det betyder att artikeln är trovärdig då den har 

publicerats av ett väletablerat företag inom branschen. Dessutom går 

artikeln mer in på hur Request Tracker bör användas, det visar att 

artikelförfattaren har erfarenhet av systemet.  
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6. Resultat 
 

Detta kapitel presenterar det slutliga resultatet av examensarbetet. För att 

illustrera hur systemet är byggt finns det bilder för varje del ur användarens 

perspektiv. 

 

 
Figur 6 Ärendessystemet 

 

Figur 6 visar användarens relation till systemet. Användaren använder 

javaprogrammet för att skapa och hantera ärenden, javaprogrammet 

kommunicerar med databasen för att spara ärenden som har blivit skapade i 

själva programmet.  

 

  



38 

 

 

Figur 7 Flödesdiagram som visar hur användaren kan navigera genom systemet. 

 

Figur 7 visar hur användaren navigerar igenom systemet och hur sidorna 

relaterar till varandra. 
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6.1. Databas E/R-diagram 

 Figur 8 Diagram över databasen 

 

Databasen består av tre tabeller, som visas i Figur 8. Kundtabellen 

innehåller kundens namn, företaget kunden jobbar för, mailadress och 

telefonnummer. Ärendetabell innehåller all information om själva ärendena. 

Gamla innehåller ärenden som har blivit hanterade av företaget. 

Ärendetabellen har en extern nyckel vid namn Kund_namn, denna nyckel är 

förbunden till tabellen Kund. I tabellen är Kund_namn prioritetsnyckel, på 

så sätt finns det unika kunder. 

 

Till skillnad från tabellerna Kund och Ärende har Gamla både ärende- och 

kundinformation tillsammans i en tabell. Första anledningen är att systemet 

enklare kan hitta befintliga kunder när användaren skapar ett nytt ärende. 

Andra anledningen, ifall tabellen tidigare var kopplad likadant som tabell 
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Ärende och en kund skulle ta bort för att dess företag inte längre finns skulle 

alla gamla ärenden förbundna med det företaget också tas bort. 

 

6.2. Ärendehanteringssystemet 

Bilderna som har valts visar systemet ur användarens perspektiv. 

 

Ett kort exempel på hur Diflex tar emot och hanterar ett ärende. 

Kund A använder Diflex hosting service för dess webbsida, men ett 

systemfel inträffar. Kund A skickar ett mail om problemet till Diflex. 

Personen som har ansvar för kund A tar emot mail, öppnar systemet och 

använder funktionen ”Skapa Ärende” (6.2.2) och fyller i all information om 

kund A. Personen anger prioriteten på ärendet, till sist kopieras kundens 

problembeskrivning in i ärendet. När det är gjort klickar personen på 

knappen ”submit” och applikationen beordrar databasen att spara kunden 

och ärendet i separata tabeller. 

 

6.2.1. Hantera Ärende Lista 

 
Bild 5 Ärendelista 

 

Ärendefliken, se bild 5, representerar alla pågående ärenden som finns 

sparade i databasen. Alla ärenden hämtas från databasen och visas i listan 
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med information om när ärendet ska vara klart samt dess prioritet. 

Användaren kan välja olika ärenden i listan. Två knappar finns för att både 

lägga till samt ta bort ärenden ur listan. Första knappen ”Ny Ärende” öppnar 

ett nytt fönster för att skapa nya ärenden (se kapitel 6.2.2 Skapa ärenden), 

knappen ”Ändra” öppnar ett nytt fönster (se kapitel 6.2.3 Ändra ärenden) för 

hantering av det valda ärendet. 
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6.2.2. Skapa Ärende 

 
Bild 6 Skapa ärende 

 

Denna sida, se bild 6, öppnas varje gång användaren trycker på knappen 

”Ny Ärende”. Användaren fyller sedan i all information om kunden samt 

själva ärendet. Ifall användaren skriver ett kundnamn som liknar ett annat 

kundnamn i databasen, ska systemet rekommendera en passande kundnamn. 

Om det är rätt namn som användaren ville fylla i kommer kundens 

information bli automatiskt ifylld med ett enterknapptryck. 
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6.2.3. Ändra Ärendets information 

 
Bild 7 Ändra ärende 

 

Efter att ha valt ett ärende från listan (se kapitel 6.2.1) öppnas denna sida (se 

bild 7). All information som visas har blivit hämtad från databasen. ”First 

line”, ”Second line” och ”Third line” är textrutor avsedda för användaren att 

kommentera om hanteringen av ärendet, anledningen för att de står på 

engelska är ett önskemål från Diflex . Time-rutan användes för att hålla 

ordning på hur mycket tid som har spenderats på arbetet med ärendet. Varje 

”line” har en individuell input för att hålla reda på hur mycket tid som har 

lagts ner på att hantera varje ”line”, och varje gång användaren ändrar den 

nedlagda tiden skrivs det alltid ut en summa över den totala tiden. Status 

anger vilket stadium ärendet inom hanteringen av ärendet, och visar hur nära 

ett ärende är till att vara färdigt. 

 

För att spara ändringarna i databasen trycker användaren på kappen 

”Ändra”, för att avsluta programmet sätts användarstatus som ”Färdig” 

sedan trycker man på kappen ”Ta bort”. Om användaren vill färdigställa 

ärendet anger han/hon sin signatur och trycker sedan på ok.  
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6.2.4. Hantera Gamla Ärenden 

 
Bild 8 Hantera Gamla ärende 

 

Bild 8 visar alla ärenden som har blivit hanterade av alla användare. Alla 

gamla ärenden som har blivit avslutade av anställda från Diflex hämtas från 

databasen och visas i listan. Användaren kan inspektera individuella gamla 

ärenden genom att välja i listan och sedan trycka på knappen ”Visa ärende”, 

ett nytt fönster öppnar som visar allt innehåll av ärendet (se kapitel 6.2.5). 
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6.2.5. Visa Gamla Ärenden 

 
Bild 9 Visa gamla ärenden 

 

Hur informationen om ett gammalt ärende kan se ut visas i Bild 9. 

Strukturen är densamma som fönstret för att ändra ärendet (se 6.2.3), 

skillnaden är att det inte går att ändra själva ärendet. Syftet med denna 

funktion är att kunna använda gammal information för att underlätta arbetet 

med nya ärenden. Ifall det kommer upp ett nytt ärende med problem som 

användaren redan har hanterat, kan användaren använda gamla ärenden som 

en guide till att lösa de nya liknande problemen. Dessutom kan gamla 

ärenden även användas som kvitto för kunden så att Diflex kan hålla 

ordning på vilket företag de tidigare har hjälpt. 
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6.2.6. Visa Alla Kunder 

 
Bild 10 Visa Alla kunder 
 

Bild 10 visar att denna flik består av en lista som visar alla kunder som finns 

i databasen. Ifall det uppstår ett problem som kräver data som kunden har, 

så ska användaren enkelt kunna komma i kontakt med kunden.  

 

För denna lista finns det ingen knappfunktion som visar information om 

individuella kunder. Eftersom mängden information om varje kund är så 

begränsad så kan det lätt visas direkt i listan. 
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6.3. Krav som inte implementerades 

Följande krav i detta avsnitt implementerade inte i 

ärendehanteringssystemet. Anledning var att utvecklaren inte hann med att 

implementera dessa funktioner. 

 

1.3 Programmet ska ha funktionen att kunna söka efter ärenden efter företag 

eller ämne. 

1.10 Ett ärende ska kunna kategoriseras som, firstline, secondline eller 

thirdline. 

1.15 Systemet ska ha tre flikar som användaren ska kunna växla mellan för 

olika funktioner. 

a. Första fliken heter ”Ärenden”, denna sida ska visa en lista över alla 

ärenden som ska hanteras av användaren. 

b. Andra fliken heter ”Färdiga”, denna sida ska visa en lista över alla 

ärenden som har blivit hanteras av användaren. 

c. Tredje fliken heter ”Kalender”, denna sida ska visa en kalender, 

denna sida ska enkelt visa vilka datum som ärenden förfaller.  

1.16 Fliken Kalender ska uppdatera sig efter ärenden som läggs in. 

1.17 När en anställd har tagit emot ett ärende så bör en kvittering skickas till 

kunden för att visa att deras problem hanteras. 

1.18 Varje tillfälle som kunden har sökt hjälp ska lagras i ett register för att 

hålla ordning på vilket företag som oftast behöver hjälp. 

1.21 Bilder ska kunna bli inlagda in i felbeskrivningen. 

1.22 Felbeskrivningen ska senare kunna bli ändrad 

1.23 Ärenden ska kunna bli markerade. 

1.24 Flera markerade ärende ska kunna bli  

d. Satta som färdiga 

e. Ändra prioritet 

f. Tas bort 

 

Underhållbarhet 

4.1 Användaren ska kunna ändra sin layout för mallarna. 
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Tillgänglighet 

5.4 När ett ärende har passerat sitt förallodatum så bör den bli markerad i 

ärendelistan. 

5.5 Systemets lista bör vara kapabel att sortera ärende efter följande 

kategorier.  

a. Tid 

b. Ämne 

c. Företag 

d. Prioritet 

e. Status 

5.6 När mer än två anställda sätter in information i samma ärende så ska de 

inte skriva över varandras input. 

5.7 Det ska stå i ärendet när den senaste ändringen inträffade.  
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7. Slutsats 
 

Ärendehanteringssystemet blev accepterat av företaget. Eftersom en av de 

tjänster som Diflex erbjuder är att hosta databaser kan de enkelt integrera 

systemet i dess företag. Lösningen till detta problem var att utvecklaren 

skulle fokusera på att göra systemet till en stabil grund för senare 

vidareutveckling. Diflex kommer att använda sig av informationen från 

detta examensarbete för att kunna skapa ett mer omfattande 

ärendehanteringssystem. 

 

Följande problemställningar har behandlats i examensarbetet: 

 

Vilken funktionalitet behövs i ett effektivt ändringshanteringssystem för 

Diflex?  

För att skapa ett ändringshanteringssystem som är effektivt att använda bör 

funktionera vara så enkla som möjligt. Om funktonerna är enkla tar det 

mindre tid att använda dem och gör det möjligt att sätta in sig i systemet 

snabbare. Däremot måste ärendehanteringssystemet kunna hantera all data. 

En funktion som underlättar användarens arbete är att 

ärendehanteringssystemet känner igen kunder, ifall ett nytt ärende skapas 

kan ärendehanteringssystemet fylla i resten av kundens information i 

ärendet, vilket underlättar skapandet av nya ärenden för användaren.  

 

Hur kan dataflödet påverka företagets kundhantering? 

Ärendehanteringssystemet är skapat för att underlätta personalens 

behandling av ärenden. För att hantera ett ärende så snabbt som möjlig bör 

kunden ge så tydlig information som möjligt. Dock inträffar det att kunden 

initialt missar att ge information som kan vara viktigt för att hantera ärendet. 

En lösning är att ärendehanteringssystemet har en funktion som sparar 

gamla ärenden, på så sätt kan personalen återanvända information från 

gamla ärenden för att fylla i den information som saknas, dock gäller det 

bara ifall ärenden liknar varandra. Funktionen som sparar hanterade ärenden 

utvecklades under examensarbetet baserat på en idé från utvecklaren. Det 



50 

 

var en funktion som inte fanns i det förra ärendehanteringssystemet. 

Funktionen minskar arbetsmängden för företaget i framtiden eftersom man 

inte behöver efterfråga och mata in information som redan finns i systemet. 

Diflex unika ”Firstline”, ”Secondline” och ”Thirdline” system är byggt för 

att personalen på Diflex ska lösa alla ärenden inom en hanterbar arbetstid. 

Ifall Firstline inte klarar att lösa ett ärende överlämnas arbetet till nästa 

person, som är Secondline. Om inte Secondline löser ärendet överlämnas 

det till personen som är Thirdline, se avsnitt 4.4 för mer information. Detta 

sätt att arbeta gör att ärenden kan behandlas snabbt vilket leder till att Diflex 

kunder blir nöjda. 

 

Vilket programmeringsspråk är lämpligt att använda?  

Java används för utveckling av ärendehanteringssystemet, MySQL 

användes för hantering av databasen. Dessa är lämpliga språk att använda 

eftersom Diflex redan använder dessa språk. Om Diflex behöver 

implementera nya funktioner i framtiden, kommer det ta mindre tid eftersom 

de redan använder språken. Dessutom har Java funktioner som stödjer 

utveckling av användargränssnitt vilka har utnyttjats under examensarbetet. 

 

Hur ska datalagringen ske för informationen i systemet?  

All information från ärendehanteringssystemet bör sparas i en databas, 

eftersom fler än en person ska kunna komma åt informationen. Det är också 

viktigt att ärenden får en unik identitet, för att säkra att det hanteras av rätt 

person. Om alla vet vem som gör vad, skapar det ett bra arbetsflöde inom 

företaget. 
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8. Framtida utvecklingsmöjligheter 
 

Detta kapitel kommer att beskriva olika funktioner som Diflex har planerat 

att implementera vid ett senare tillfälle. 

 

8.1.  Kalender 

En flik som visar en grafisk kalender med de dagar som har deadline. Denna 

funktion ska ge en klar bild för användaren om vilka dagar ärendenas 

deadlines inträffar, vilket förhoppningsvis leder till att användaren blir 

motiverad att jobba mer effektivt. 

 

8.2.  Verktygsflik 

En flik som gör det möjligt att göra små justeringar i 

ärendehanteringssystemet utan att behöva gå in och ändra själva javakoden, 

som att ändra ip-adress där databasen finns. Men att även kunna ta bort 

information ur databasen. 

 

8.3. Utskrift 

Användaren ska kunna använda en funktion som gör det möjligt att skriva ut 

ett ärende på ett papper. Detta kan vara en värdefull funktion vid kundbesök. 

 

8.4. Mailsvar 

Systemet bör kunna automatiskt skicka ett mejl till kunden som informerar 

om att problemet har hanterats. På så sätt får kunden en försäkring om att 

företaget jobbar. 
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8.5. Listsortering 

En funktion som gör det möjligt att sortera alla ärenden i listan efter datum 

och alfabetisk ordning.  

 

8.6.  Statistik  

En flik som visar information över alla företag som Diflex jobbar för. För 

att enkelt hålla ordning på hur många ärenden som har behandlas för olika 

företag, samt beräkna vilket företag som störst risk för systemproblem.  

 

8.7.  Sökfunktion 

En funktion som gör det möjligt att kunna söka i ärendelistan, användaren 

ska kunna bestämma om systemet ska gå efter ämnet, kunden, företaget eller 

en fras i det eftersökta ärendets felbeskrivning.  
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9. Terminologi 

9.1. Ordlista 

Ordlistan nedan presenterar alla begrepp som anländs inom examensarbetet 

för att klart definiera vad författaren menar 

 

Användare: Personal från företaget Diflex som hanterar ärenden från 

kunden. 

 

Användargränssnitt: Det är programfönstret användaren ser när han/hon 

använder programmet. 

 

Firstline, Secondline, Thirdline: Benämning på personalen som hanterar 

en specifik sektion inom Diflex, varje sektion har en specifik kunskapsprofil 

och ansvarar för en viss del av kundens system. 

 

Hosting: En service som erbjuder att lagra information på servrar. 

 

JFrame: En javaklass som skapar ett fönster med hjälp av java. 

 

Jpanel: En javacontainer som används för att placera objekt i en Jframe. 

 

Kund: Företag som Diflex jobbar för, och som kommer med problemen till 

Diflex. 

 

Open source: En produkt vem som helst har tillåtelse att använda för 

utveckling av applikationer och andra system. 

 

Ärendeticket: Själva dokumentet som har all information om ett ärende 

som en kund ber företaget att lösa 
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