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Analys av informationsvägar vid ett transportföretag

Pantea Sara Davidsson

Brist på och behov av ett fungerande kommunikationssystem gav upphov till detta examensarbete, som
görs på beställning av JAB Shipping AB (JAB). 

Det är ett transportföretag som behöver ett skräddarsytt kommunikationssystem för bästa resultat av sina
tjänster och för att sänka underleverantörskostnaderna.

Examensarbete syftar till att analysera verksamheten med hjälp av förändringsanalys (SIM-metoden)
och arbeta fram en kravspecifikation på ett kommunikationssystem. 

I denna rapport redovisas vilka brister det nuvarande systemet har, vilka behov och önskningar på det
nya systemet som finns, kravspecifikationen som systemet ska byggas efter och hur PocketMobile
Communications AB, uppdragstagaren, förverkligade kravspecifikationen.
Rapporten avslutas med en uppföljning av hur det nya systemet har förbättrat verksamheten.

Examensarbetet dokumenterar framtagningen av en kravspecifikation till ett tillfullo nyttbar webbaserat
boknings- och kommunikationssystem som passade alldeles utmärkt för JAB:s transporttjänster.

transportföretag,kommunikationssystem,mobilenhet, förändringsanalys,SIM-metod
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Abstract 
Lack of an existing communication system was the reason for this assignment that has been 
ordered by JAB Shipping AB (JAB) 
 
It is a transport company that is in need of a custom made communication system to be able to 
achieve the best service and to be able to lower the cost of the subcontractors. 
 
The assignment is aimed at analyzing the business using the change analysis (SIM-method) and 
to develop requirements of a communications system. 
 
In this report the deficiencies of the existing system are described as well as the needs and desired 
functions for the new system. Requirements for the new system are also covered and how 
PocketMobile Communications AB used the requirements. The report ends with a conclusion of 
how the new system has improved the business. 
 
This bachelor thesis has documented the development of the requirements and how they were 
transformed into a fully functioning web-based booking and communication system that met all 
the requirements of JAB:s transport services. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning 
Brist på och behov av ett fungerande kommunikationssystem gav upphov till detta 
examensarbete, som görs på beställning av JAB Shipping AB (JAB).  
 
Det är ett transportföretag som behöver ett skräddarsytt kommunikationssystem för bästa resultat 
av sina tjänster och för att sänka underleverantörskostnaderna. 
 
Examensarbete syftar till att analysera verksamheten med hjälp av förändringsanalys (SIM-
metoden) och arbeta fram en kravspecifikation på ett kommunikationssystem.  
 
I denna rapport redovisas vilka brister det nuvarande systemet har, vilka behov och önskningar på 
det nya systemet som finns, kravspecifikationen som systemet ska byggas efter och hur 
PocketMobile Communications AB, uppdragstagaren, förverkligade kravspecifikationen. 
Rapporten avslutas med en uppföljning av hur det nya systemet har förbättrat verksamheten. 
 
Examensarbetet dokumenterar framtagningen av en kravspecifikation till ett tillfullo nyttbar 
webbaserat boknings- och kommunikationssystem som passade alldeles utmärkt för JAB:s 
transporttjänster. 



 

Förord 
År 2002 fick jag jobb på företaget JAB. JAB var vid denna tid underleverantör till PNL, Pan 
Nordic Logistics AB, som är ett nordiskt logistikföretag. Till JAB kom, tidigt på morgonen, 
lastbilar med vanligt- och expressgods som skulle levereras till olika företag under dagen. 
Jag jobbade under kvällstid med att registrera in status av de paket som blev mottagna på 
morgonen. 
 
Senare när JAB köpte produkten Expressgods av PNL efterlyste min chef, Stefan Bernhardtz, 
behovet av ett system som var mer anpassat för Expressgods. Stefan Bernhardtz gjorde mig 
ansvarig för projektet och jag beslöt att göra det som mitt examensarbete. 
 
Stort tack till min handledare Stefan Bernhardtz som har hjälpt mig med att tänka flera steg 
framåt och att se saker från olika perspektiv för att uppnå det bästa resultatet med detta arbete. 
 
Jag vill också tacka Fredrik Kågebjer och Ragnar Martinsson på PocketMobile Communications 
AB som har bl.a. bidragit med information angående kommunikationssystem och olika 
programmeringsspråk.  
 
Tack till min examinator, universitetsadjunkt Kenneth Bjerner, som har haft tålamod och hjälpt 
mig åt rätt riktning under arbetet. 
 
Även tack till all personal på JAB som har på ett eller annat sätt bidragit med kommentarer och 
förslag på förbättringar när det gäller det nya systemet. 
 
Utan ovanstående personer hade detta examensarbete inte varit möjligt! 
 
Sara Davidsson 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Idag är konkurrensen om kunderna stort inom transportbranschen i Sverige. Det finns 
transportföretag för alla sorters sändningar: expressändningar, framme - dagen - efter 
sändningar, ekonomisändningar, flygsändningar o.s.v. Även kunderna är olika, de kan vara 
engångskunder, stora myndigheter, småföretag o.s.v.  
 
I många år har transportföretagen försökt dra nytta av det material och den kompetens som de 
redan har, men trots att kunderna och sändningarna är många måste företagen, för att få 
kunder att välja just deras transporttjänster och för att lyckas i denna bransch, erbjuda något 
utöver det vanliga. Därför har transportbolagen börjat investera i olika kommunikations- och 
IT-system, något som inte har varit viktigt inom denna bransch tidigare. Företagen försöker 
att genom denna förändring förbättra kvalitén på verksamheten samt modernisera och 
effektivisera sin verksamhet. 
 
För kunderna räcker det inte längre att deras gods bara levereras utan de vill via något system 
följa godset och se när godset levereras, vem tar emot det och hur mycket kommer de att 
debiteras i slutändan för sändningen. Det är viktigt att möta kundernas behov och krav för att 
få behålla samt öka sina kunder. Men det är inte bara att köpa ett system och hoppas på att 
det ska passa till företagets verksamhet. Transportföretagen strävar efter att ha system som är 
skräddarsydda för deras verksamhet, då alla företag inte utnyttjar samtliga funktioner som 
följer med ett färdigt system. 
 
Sådana stora förändringar kräver analys av företaget samt planering av företagets resurser i 
god tid, ett s.k. förändringsarbete måste genomföras. Resultatet av förändringsarbetet leder i 
de flesta fall till förändringar som tillgodoser företagets behov samt åtgärdar företagets 
problem. Resultatet kan ibland även visa att det befintliga systemet är tillräckligt bra för 
verksamheten och att inga förändringar behöver genomgås. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att med hjälp av en verksamhetsanalysmetod göra en förstudie av 
JAB:s verksamhet. Analyserna skall ta hänsyn till verksamheten och det nuvarande 
kommunikationssystemet. 
 
Resultatet av förstudien kommer då att utgöra grunden till en kravspecifikation för utveckling 
av ett nytt kommunikationssystem. Syftet är även att formulera kravspecifikationen. 
 

Examensarbetet innefattar följande: 
 

• Göra en verksamhetsanalys av JAB och få en helhetssyn. 
Analysen sker i fem steg. 
 
Undersöka systemet som används för närvarande. 
Hur förmedlas information och data genom det idag? 
Vilka brister finns och hur kan man åtgärda eller undvika dessa brister i det 
nya systemet? 
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Finns det behov för ett nytt system? 
Vilka önskemål av funktioner som ska ingå i det nya systemet har 
användarna?  Hur kan programmen underlätta den dagliga inmatningen av 
data för användarna? 

 
• Undersöka om resultatet av förslag på hur detta kommunikationssystem ska 

utvecklas är tekniskt möjligt.  
 
• Förslaget arbetas om till en kravspecifikation som överlämnas till lämplig 

uppdragstagare, vilka blir ansvariga för det tekniska byggandet av detta 
system. Hur ska de bygga det? Vilket programspråk väljer de och varför? 
Hur ska kommunikation ske mellan de olika systemen? 

 
• Testning av det nya kommunikationssystemet.  
 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet är huvudsakligen koncentrerat på JAB Shipping AB: s boknings och 
kommunikationssystem med tillhörande produkten Expressgods, på grund av begränsad tid 
för detta arbete kommer inga andra produkter från JAB koncernen att beaktas. 
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1.4 Metod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1  Metod för utveckling av kommunikationssystem. 

 
Under förundersökning studeras litteratur skriven om förändringsanalys och olika metoder 
man kan använda när man genomför en förändringsanalys. Efter denna förstudie kommer val 
av en metod som skall användas till detta arbete att göras.  Därefter börjar en 
förändringsanalys av JAB Shipping AB som skall omfatta metodens samtliga analysområden. 
Analysen innebär bl.a. en kartläggning av verksamheten, testning av nuvarande system, 
intervjuer av anställda o.s.v. Sammanställning av analyserna kommer att ge svar på om 
utveckling av ett nytt kommunikationssystem är nödvändigt eller inte. I sådana fall kommer 
en kravspecifikation att skapas och lämnas till ett företag, vilket skall utveckla systemet. En 
beskrivning av hur systemet kommer att utvecklas följer. Testning av det färdiga systemet 
kommer att ske för att försäkra oss att det fungerar som det är beställt, innan systemet börjar 
användas. 
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1.5 Förkortningar i arbetet 
 
COM - Component Object Model 
FA - Förändringsanalys 
GPRS - General/GSM Packet Radio Service 
GSM - Global System for Mobile Communications 
JAB - Jan  Åke Bernhardtz (Namnet på grundaren av JAB koncernen) 
K2 - K2 IT SOLUTION  
MSIL - Microsoft Intermediate Language 
PC - Personal Computer 
PEXAB - Posten Express AB 
PM - PocketMobile Communications AB 
PNL - Pan Nordic Logistics AB  
SJ - Statens Järnvägar AB 
SMS - Short Message Service 
SPCS  - Scandinavian PC Systems 
XML - eXtensible Markup Language 
 

1.6 Disposition 
Kapitel 2 Teori om förändringsarbete 
I kapitlet beskrivs förändringsanalys och de metoder som man kan använda sig av när man 
skall genomföra en förändringsanalys. SIM-metoden som användes i arbetet beskrivs här 
grundligt. 
 
Kapitel 3 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur arbetet genomfördes. 
 
Kapitel 4 Resultatredovisning 
Kapitel 4 innehåller resultatet av förändringsanalysens olika delområden som genomfördes 
med hjälp av SIM-metoden. Resultaten presenteras bl.a. med grafer, listor och dokument.  
Syftet är att kartlägga vilka problem, mål och behov JAB Shipping AB har. 
 
Kapitel 5 Val av förändringsåtgärd 
Kapitlet beskriver förändringsåtgärden JAB Shipping AB valde samt motiveringen till detta 
val. Två kandidater för utveckling av förändringsåtgärden presenteras och sedan väljs en av 
dem. 
 
Kapitel 6 Systemets uppbyggnad 
Hur systemet byggdes upp, detaljer på kommunikation inom systemet och testning av 
systemet beskrivs i kapitel 6. 
 
Kapitel 7 Fakturering 
Kapitlet beskriver JAB Shipping AB: s fakturasystem. 
 
Kapitel 8 Slutdiskussion 
Kapitel 8 innehåller mina slutsatser och synpunkter på det färdiga kommunikationssystemet 
samt hur det har påverkat JAB:s verksamhet efter installationen av det. 
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2 Teori om förändringsarbete 
Kapitel 2 bygger på Goldkuhl och Röstlinger (1988), i annat fall anges ursprungskälla. 

2.1 Förändringsanalys 
Förändringsanalys är en metod att följa vid verksamhetsanalys, den kommer att användas i 
detta arbete och är utvecklad av Goldkuhl och Röstlinger (1988). Inom förändringsanalys 
analyseras fem områden: problem, mål, verksamhet, förändringsbehov och förändringsåtgärd. 
Förändringsanalysen kan utövas på olika nivåer och ställen i organisationer. Förändrings- 
analys kallas ofta för en förstudie eller förundersökning och bör inleda en organisations- 
utveckling. Förändringar behövs till exempel när olika problem i verksamheten hindrar 
företaget från att nå sina mål. Förändringsanalysen ger en helhetsbild av företaget och gör 
problem och mål detaljerade och tydliga. För ett bättre resultat bör personer som är 
involverade av problemen delta i förändringsanalysen. Resultatet av analysen kan leda till 
olika förändringsåtgärder, t.ex. utveckling av nytt system, nya tjänster eller nya arbetsrutiner.  
Ibland kan förändringar införas direkt i verksamheten och vissa måste utvecklas vidare, se 
figur 2. 
 
                                                                       
                                                                                                   Förändringsarbete 

 
 

Figur 2 Växling mellan verksamheten och förändringsarbetet. 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 
 
 
För att genomföra en förändringsanalys finns det ett antal metoder som man använda men 
oavsett vilken metod man använder sig av så måste man behandla ett antal områden i sin 
analys. Analysområdena kommer i olika ordning inom varje metod. Nedan följer ett kort 
beskrivning av varje område, vilka är problem, mål, verksamhet, förändrigsbehov och 
förändringsåtgärd. 
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analys 

Olika 
utvecklings- 

insatser 

    Förändringar 
som behöver 

     utvecklas   

 
 
 
 

Löpande 
verksamhet 
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2.1.1 Problem 
En definition av problem är enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) skillnaden mellan ”hur jag 
vill att det skall vara” och ”hur jag uppfattar att det är”. Ett problem är en situation som 
upplevs avvikande från vad som gäller för situationen. Situationen uppfyller inte de mål som 
man förväntar sig att den ska göra. 
 
Alla människor ser på världen olika och varje människa har sin egen problemtolkning. Det 
innebär att om någonting är ett problem för någon behöver det inte vara för någon annan, 
d.v.s. människor upplever samma situation olika, se figur 3. Därför måste varje problem 
betraktas från olika syn. Ofta har man en negativ uppfattning av uttrycket ”problem” men 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) menar att uppleva problem är en första början till förändring. 
Förändringar kan i sin tur vara mycket positivt för verksamheten. Verksamheten kan gå åt en 
helt annan riktning och mål kan börja uppnås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       __________________________________ 
                                                         Tolkning, värdering 
                                                                  (aktör) 
                                       __________________________________      
                                                            

                
                         eller 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Aktören tolkar en specifik situation. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 

2.1.2 Mål 
”Hur vill jag att det skall vara”, det är definitionen av mål enligt Goldkuhl och Röstlinger 
(1988). Mål anger vilken riktning verksamheten skall arbeta mot samt ett önskat tillstånd för 
den. Om verksamheten inte har några mål kan man inte heller värdera resultatet mot något. 
I vissa situationer fungerar inte målen och därför måste de uppdateras i takt med att 
verksamheten förändras, annars kommer alla ansträngningar att upplevas som meningslösa. 
 
Ibland är det lättare att ha flera delmål som leder till ett eller flera huvudmål. Varje delmål 
kan vara huvudmål för olika avdelningar, vilket innebär att de anställda strävar efter olika 

Situation i 
verksamheten 

Icke problem Problem 

Mål 
värderingar 
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mål och i slutändan leder alla dessa delmål till ett gemensamt huvudmål för verksamheten. Se 
figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 Huvudmål – delmål (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 

2.1.3 Verksamhet 
Verksamhet är enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) ”aktiviteter som utförs av människor 
för att uppnå olika mål”. Aktiviteterna utförs ofta på ett ordnat sätt och i ett visst mönster. 
Hur dessa utförs inom verksamheten kartläggs i en förändringsanalys. Aktiviteter är olika i 
varje verksamhet. I ett transportföretag är transport, spedition och lagring av gods exempel på 
aktiviteter. Aktiviteter kan också vara administrativa som till exempel planering, analys och 
beräkningar. 

2.1.4 Förändringsbehov 
Goldkuhl och Röstlinger (1988) menar att ett behov är ett problem som någon har behov av 
att åtgärda. Förändringsbehov anger de problem som man behöver åtgärda. Här anger man i 
vilken riktning förändringen skall ske och inte hur förändringen skall ske. 
 
När man arbetar med förändringsbehov tar man ofta med det som fungerar bra i 
verksamheten eftersom man vill behålla det. Det innebär att man tar med verksamhetens 
styrka och möjlighet. Gamla resurser utnyttjas på ett nytt sätt och man ser nya möjligheter för 
att lösa problem. 

2.1.5 Förändringsåtgärd 
Åtgärd är ”ett möjligt handlingsalternativ för att komma till rätta med ett eller flera problem”. 
Med förändringsåtgärder tillgodoser man förändringsbehov. Innan en åtgärd genomförs 
måste man skaffa sig ett tillförlitligt beslutsunderlag och ett antal alternativa åtgärder. Detta 
för att det finns flera sätt att lösa ett problem och för att chansen att man väljer ett lämpligt 
alternativ ökar. 
 

Delmål 

Huvudmål

Delmål 

Huvudmål
 

Delmål 

Delmål Delmål Delmål 
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Den grupp människor som skall fastställa förändringsåtgärder måste se hela situationen av 
problem, mål och möjligheter. Detta för att förändringen skall bidra till en förbättring av den 
nuvarande verksamheten.  
 

 2.2 Beskrivning av några metoder  
Förändringsanalysens olika analysområden brukar genomföras med hjälp av en metod och 
de metoder som man kan använda vid en förändringsanalys är bl.a. X-modellen, Y-modellen 
och SIM-metoden.(Andersen, E. S., 1994). Nedan följer en förklaring av varje metod. 
 
X-modellen tar hänsyn till samspelet mellan personförutsättningar, sakförutsättningar och 
arbetssätt. På så sätt lämnas varken de anställda eller deras arbetsuppgifter utanför analysen. 
Sedan bestäms utifrån detta vilka person- och sakresultat som skall uppnås inom 
verksamheten. Analys enligt X-modellen börjar med att man gör en nulägesrapport efter 
långtidsstudier av verksamheten. Sedan skall man med hjälp av intervjuer med de anställda 
och nulägesrapporten få fram en beskrivning av vilka mål eller önskade situationer det finns 
för verksamheten. (Andersen, E. S., 1994) Se figur 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5  X-modellen.(Andersen, E. S., 1994) 
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I Y-modellen saknas verksamhetsanalys och målanalys, vilka är mycket viktiga 
analysområden och därmed kommer viktiga detaljer om verksamheten att missas. Denna 
modell börjar med att med hjälp av de anställda få fram en nulägesbeskrivning av ett 
begränsat område inom verksamheten samt en beskrivning av önskat framtidsläge för 
verksamheten. Sedan utgör analys mellan dessa beskrivningar verksamhetens 
förändringsbehov. Nästa steg är att åtgärder som är rimliga med avseende på ekonomin och 
befintliga resurser tas fram och samlas i en åtgärdsplan. (Andersen, E. S., 1994) 
För Y-modell se figur 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Figur 6 Y-modellen. (Andersen, E. S., 1994) 
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SIM-metoden, som står för ”Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik”, går noggrant igenom varje analysområde i förändringsanalysen utan att fokusera 
sig på något speciell område. Metoden är generell, lätt att lära och kan användas i många 
olika situationer. Av alla dessa metoder är SIM-metoden den som passar detta arbete mest då 
den är mycket grundligt och detaljerad. De två andra metoderna är ytliga och man kan lätt 
missa djupa problem i verksamheten om man endast tar med de anställdas behov. Både Y och 
X-modellen saknar uppsatta mål och tar endast hänsyn till nuläget och ett tillfredställande 
framtidsläge.  

2.3 SIM-metoden 
Eftersom förändringsanalysen i detta arbete kommer att ske med hjälp av SIM-metoden 
börjar detta avsnitt med en beskrivning av metoden och därefter redovisas metodens samtliga 
analysområden.  
 
SIM-metoden utvecklades 1982 i forskningsmiljö inom Humaninfologiska 
forskningsgruppen vid Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Metoden 
utprovades i verkliga projekt hos flera företag. 1982 började olika universitet att använda 
metoden inom sina systemvetenskapliga linjer. 1985 lanserades metoden kommersiell och ett 
konsultföretag började marknadsföra SIM-metoden. 
 
Metoden är av iterativ modell. Iterativ modell kan jämföras med en spiralformig process där 
man upprepar processelserna: analysera problem och mål, uttrycka förändringsbehov och 
fastställa förändringsåtgärd. I denna process är det viktigt att ställa och svara på olika frågor. 
Positivt med processen är att den tillåter uppdateringar vid behov. De olika delanalyserna i 
SIM-metoden presenteras bäst med hjälp av grafer och listor. (Se kapitel 4)   
 
SIM är en arbetsmetodik som består av regler och riktlinjer för 

- arbetssätt (vad skall göras) och 
- dokumentationsformer (beskriva det man arbetar med på ett lämpligt sätt) 

Figur över SIM-metodens struktur för problemlösning kan ses nedan.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 7 SIM metodstruktur. (Goldkuhl, 1993) 
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2.3.1 Problemanalys 
Enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) skall en problemanalys ge svar på frågan: Vilka är de 
viktigaste problemen, problemorsakerna och problemeffekterna? 
 
Problemanalysens arbete delas in i 4 arbetsmoment: 

- problemområdesavgränsning 
- identifiering och formulering av problem 
- problemområdesindelning 
- analys av problemsamband 

 
Problemområdesavgränsning 
En första avgränsning av problemområdet görs utan att låsa upp sig vid en definitiv 
avgränsning, detta för att bestämma riktlinjerna för FA-arbetet.  
 
När man har studerat problemen i verksamheten och känner till problemens utsträckning gör 
man en definitiv avgränsning som helt naturligt blir en avgränsning av hela FA-arbetet. 
 
Frågor som man skall kunna besvara efter en avklarad problemområdesavgränsning är: 

- Skall problem X ingå i det fortsatta FA-arbetet? 
- Är ”rätt” personer involverade i FA-arbetet? 
- Är resursuppskattningen för att genomföra FA rimlig?  

 
Identifiering och formulering av problem 
Från början bör så många problem som möjligt få vara med inom det avgränsade området för 
att ge en klar problembild. Sedan måste även de involverade få uttrycka vad de uppfattar som 
problem. Sedan analyseras och omformuleras dessa problemuppfattningar för att man skall 
nå en begriplighet för dem. Processen identifiering och formulering av problem sker iterativt. 
 
Problemområdesindelning 
Genom att dela in problemen man har fått fram under identifiering och formulering av 
problemavsnittet underlättas det fortsatta arbetet. Problem som berör samma punkter ingår i 
samma problemområde. Resultatet av problemområdesindelningen kan bli en ny 
problemområdesavgränsning. Problemområdet kan vara för stort för att hinnas med under det 
avsatta tiden för FA-arbetet.  
 
Analys av problemsamband 
Ett problem kan vara orsakat av ett annat problem, därför måste man utreda vad som kan 
ligga bakom varje problem. Annars blir det att man endast botar symptom och inte kommer 
åt orsaken menar Goldkuhl och Röstlinger (1988). Analys av orsaks- och effektsamband 
leder framtill olika problemstrukturer. Med en problemstruktur belyser man en 
problemsituation med många relaterade problem. 
 
Sambandsanalysen skall ge svar på frågorna: 

- Vad beror problem X på (orsak)? 
- Vilka konsekvenser har problem X (effekt)?  
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2.3.2 Verksamhetsanalys 
Man kan utföra en verksamhetsanalys både för nuläget och för framtiden. Väljer man nuläget 
syftar verksamhetsanalysen till en beskrivning, analys och utvärdering av det området i 
verksamheten där problemen är kända. Analysen skall ge svar på frågan: ”Hur fungerar 
verksamheten i nuläget?” 
 
Vill man utföra analysen med avseende på framtiden syftar verksamhetsanalysen till att 
precisera, utveckla och utforma förändringsförslagen. Denna verksamhetsanalys görs också 
som ett led i utvärdering av förändringsåtgärder. Analysen skall ge svar på frågan: Hur 
kommer verksamheten att fungera i framtiden om vi genomför vissa tänkta förändringar?  
 
Arbetsmoment som verksamhetsanalys delas in i är: 

- Analys av verksamhetsstruktur 
- Egenskapsanalys 
- Ansvarsanalys 
- Arbetssituationsanalys 
- Analys av verksamhetsprinciper 

 
Analys av verksamhetsstruktur 
Innan man genomför denna analys bestäms vilket verksamhetsområde som skall analyseras. 
Därefter beskriver man strukturen i detta verksamhetsområde. Det innebär att man beskriver 
handlingsmönster och olika aktiviteter i verksamheten. Man noterar om dessa är på något sätt 
beroende eller relaterade till varandra. Det finns ofta en ”verksamhetslogik” som bl.a. består 
av att saker görs i en viss ordning. Man bör även ange vem som utför diverse aktiviteter. 
 
Analysen skall ge svar på: 

- Hur bedrivs verksamheten? 
- Hur skall verksamheten bedrivas? (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 

Egenskapsanalys 
Med analys av verksamhetsegenskaper söker man svar på frågor som 
 

- Hur många? 
- Hur ofta? 
- Hur mycket? 

 
Denna analys beskriver hur ”tunga” och väsentliga olika problem är. Detta är till hjälp när 
man vill veta vilka problem man skall prioritera.  
 
Ansvarsanalys 
Syftet med denna analys är att klargöra verksamhetsenheters ansvar för olika arbetsuppgifter. 
Ibland har avdelningar ansvar för arbetsuppgifter de inte utför själva. 
 
Arbetssituationsanalys 
Analysen skall ge svar på hur arbetssituationen upplevs av de anställda. Den används bl.a. för 
att studera olika ”psykosociala arbetseffekter” på intressenter. Några faktorer man kan 
studera är arbetsmiljö, arbetstid och arbetsbelastning.  
 
Analysen skall ge svar på frågorna: 

- Hur upplever olika intressenter sin arbetssituation? 
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- Vilka är arbetssituationernas yttre förhållanden och regler? 
Analys av verksamhetsprinciper 
Analysen skall klargöra verksamhetens principer, vilka styr och samordnar verksamhetens 
aktiviteter. En verksamhets principer är av målkaraktär och har en koppling till målanalysen. 
 
Analysen skall ge svar på följande frågor: 

- Vilka viktiga principer finns som styr och samordnar verksamheten? 
- Vad betyder olika ord och uttryck som används i verksamheten?  

 

2.3.3 Målanalys 
I en målanalys fastställer man vilka mål som gäller för verksamheten. Arbetet med 
målanalysen sker iterativt, vilket betyder att man återkommer till den fler gånger under en 
förändringsanalys.  
 
En målanalys skall ge svar på frågorna: 

- Vilka mål vill man uppnå med verksamheten? 
- Vilka mål är så viktiga (huvudmål) att de är giltiga oberoende av andra mål? 
- Vilka mål är endast medel (delmål) för att uppnå andra mål?  

 
En målanalys kan avse: 

- Befintliga mål på ”problemnivå” 
- Framtida mål på ”behovsnivå” 
- Framtida mål på ”åtgärdsnivå”  

 
Det är viktigt att utveckling av nya mål sker av personer som har ansvar och befogenhet. 
Annars finns det risk att målen blir felaktiga vilket leder till även åtgärderna blir felaktiga. 
Målen har alltså en stor betydelse för arbetet med behov och åtgärder.  
 
Arbetsmoment som målanalysen delas in i är: 

- Målidentifiering 
- Analys av målsamband 
- Målvädering 
- Målbestämmning  

 
Målidentifiering 
Det kan hända att problemanalysen blir en bra inledning till målanalysen. Har man 
identifierat problem kan man också identifiera mål. Även en del moment i 
verksamhetsanalysen kan ge ökade kunskaper om målen. Målen identifieras med avseende på 
det bestämda verksamhetsområdet och de funna problemen. Viktigt är att först identifiera 
huvudmål för verksamheten och sedan eventuella delmål. Målen skall vara realistiska och 
inte några ”perfekta” mål ”som man borde ha”. 
 
Målidentifieringen skall ge svar på frågan: 

- Vilka mål existerar i verksamheten som har betydelse för lösningar till aktuella 
problem?  

 
Analys av målsamband 
När en verksamhet har många mål kan det vara svårt att överblicka målen och se hur de 
hänger samman. Denna analys klargör hur målen är relaterade till varandra.  
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Sambandet mellan målen kan antingen vara positivt eller negativt. Positivt samband bidrar till 
ökad måluppfyllelse och negativt samband motverkar måluppfyllelsen. Se figur 8 och 9 
nedan. En genomförd sambandsanalys skall ge en god uppfattning om delmålens möjligheter 
att bidra till huvudmålen. 
 
 

 
 

Figur 8 Exempel på positivt målsamband. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 9 Exempel på negativt målsamband. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 
Målvärdering 
Målvärdering innebär att man kritisk granskar och värderar målen. Här skall man ta ställning 
till om målen skall förändras och hur skall i sådana fall förändringar ske.  
 
Efter genomförd målvärdering skall man kunna svara på frågorna: 

- Vilka mål ”fungerar” bra? 
- Vilka mål bör förändras och varför?  
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Målbestämmning 
Fastställning av fungerande mål för verksamheten sker under detta moment. 
Målbestämmning kan avse framtida mål på behovsnivå eller åtgärdsnivå. Efter detta moment 
skall målen vara så tydliga att man utifrån dem kan arbeta fram och bedöma behov respektive 
åtgärder.  
 

2.3.4 Analys av förändringsbehov 
Syftet med denna analys är att fastställa ett genuint behov av att förändra. En behovsanalys 
skall ge svar på frågan: Vilka behov är så viktiga att vi skall arbeta vidare med 
förändringsanalysen för att finna åtgärder som tillgodoser dessa behov?  
 
Arbetet med förändringsbehov delas in i 3 arbetsmoment: 

- Problemvärdering 
- Analys av styrka och möjligheter 
- Formulering av förändringsbehov.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Formulering av förändringsbehov. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

 
Problemvärdering 
Vid detta steg har man sådan kunskap att man kan bilda en bra uppfattning om den totala 
problemsituationen. Här går man igenom problemen och tar ställning till problemens status 
och prioritet. Alla problem kan inte leda till åtgärder efter en genomförd förändringsanalys, 
vissa problem får man leva vidare med.  
 
Efter genomförd värdering skall man kunna svara frågorna: 

- Är X ett problem som man önskar och kan åtgärda? 
- I så fall, är problemet så angeläget att vi skall formulera förändringsbehov för 

problemet?  
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Analys av styrka och möjligheter 
När man gör en analys av styrka och möjligheter fokuseras arbetet på det positiva i 
verksamheten. Det positiva kan utgöras av olika förhållanden, t.ex. välutvecklade 
arbetsrutiner eller en resurs som utnyttjas på ett bra sätt.  
 
Efter denna analys skall man kunna svara på frågan: 

- Vilka positiva förhållanden kan utnyttjas för att skapa förändringsbehov och 
förändringsåtgärder?  

 
Formulering av förändringsbehov 
Förändringsbehov formuleras utifrån problemen, målen, styrka och möjligheter. Här anger 
man vad som skall förändras och i vilken riktning förändringen skall ske. Men man fastställer 
inte några åtgärder.  
 

2.3.5 Bestämning av förändringsåtgärder 
I sista delen av förändringsanalysen fastställs lämpliga åtgärder för bästa problemlösning. 
Åtgärder utvecklas genom att t.ex. arbeta kreativt och nyskapande.  
 
Frågor som skall besvarar är bl.a. : 

- Vilka åtgärder skall genomföras? 
- Vad löser åtgärderna för problem? 
- Vilka resultat (mål) uppnås med åtgärderna?  

 
Arbete delas in i tre moment: 

- Skapande av förändringsåtgärder 
- Åtgärdsvärdering 
- Val av åtgärdsalternativ 

 
Skapande av förändringsåtgärder 
När man skapar förändringsåtgärder är det viktigt att utnyttja all den tidigare inhämtade 
kunskapen om verksamheten. Man bör arbeta med många alternativa lösningsidéer så att man 
inte låser upp sig vid någon lösning alltför tidigt. I detta moment bör man tillåta alla idéer, 
undvika stress och inte fastna på detaljer.  
 
Efter att detta moment är genomfört skall man svara på frågan: 

- Vilka åtgärder är intressanta att utvärdera som möjliga lösningar på problemen? 
 
Åtgärdsvärdering 
Innan man väljer någon åtgärd måste man veta vad åtgärden kommer att innebära för 
verksamheten. Det är viktigt att analysera hur verksamheten kommer att fungera efter att 
förändringen är genomförd. Sedan skall man undersöka om åtgärden är genomförbar.  
Vid värdering av åtgärdens effekter i verksamheten kan man t.ex. tänka på positiva och 
negativa effekter samt primära effekter och följdeffekter. Man bör även se åtgärden från 
ekonomiska synvinklar.  
 
Åtgärdsvärdering skall ge svar på frågorna: 

- Hur kommer verksamheten att se ut om man genomför åtgärd X? 
- Vilka effekter kan vi räkna med om vi genomför åtgärd X?  
 



17 
 

Val av åtgärdsalternativ 
Här väljs den bästa och lämpligaste åtgärden för den aktuella problemlösningssituationen. 
Vald åtgärd kan betyda ingen förändring, utveckling av verksamheten eller avveckling av 
verksamheten.  
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3 Genomförande  
JAB står inför en förändring och för att ta fram kraven och behoven har en förändringsanalys 
med hjälp av SIM-metoden, vilken är beskriven tidigare i kapitel 2, genomförts. Det är viktigt 
att få en helhetsbild av företaget och skaffa tillräckligt med kunskap om verksamheten så att 
eventuella åtgärder skall kunna ge positiva effekter i verksamheten. 
 
En förändringsanalys av JAB har skett efter SIM-metodens fem-steganalyser. De fem 
steganalyserna var följande: problemanalys, målanalys, verksamhetsanalys, analys av 
förändringsbehov och bestämning av förändringsåtgärder.   

3.1 Problemanalys 
Analysen började med inlärning av det nuvarande systemet under tre månader. Jag gick med 
en kritisk syn igenom det befintliga systemet. Undersökte vad som fungerade bra och vad 
som inte fungerade bra med det, vilka problem det hade orsakat. Jag försökte även få en bild 
över vilka funktioner som saknades och vilka funktioner som skulle finnas med i det nya 
systemet. Efter att jag hade fått en egen uppfattning av systemet och förstått det tillräckligt 
bra genomfördes ett antal intervjuer av de anställda som hade jobbat med Expressgods under 
en längre tid. Intervju skedde även med JAB:s VD, Stefan Bernhardtz, som hade en del 
funktionella önskemål. Detta gjorde jag för att alla har olika problemuppfattningar och det 
som är problem för en behöver inte vara det för någon annan. Problemen sammanfattades på 
en problemlista. Då arbetssättet var iterativt kunde fler problem dyka upp efterhand som man 
jobbade med de olika analyserna.  

3.2 Målanalys 
När problemen med det nuvarande systemet och hela arbetsgången med produkten 
Expressgods var identifierade var det tillfälle för mig att klargöra våra mål. Har man mål 
kommer arbetet att styras i rätt riktning. Man vet vad man vill ha och hur det skall se ut. 

3.3 Verksamhetsanalys 
Under denna analys undersökte jag bl.a. hur kommunikationsflödet mellan olika stationer 
fungerade i dagsläget. Jag kartlade också, för ökad förståelse, viktiga moment i 
verksamheten. Hur de olika aktiviteterna hängde ihop och vilka dokumentflöden det fanns. 
Återigen genomfördes intervjuer med de anställda som hade viktiga roller i 
Expressgodssändningkedjan. Jag dokumenterade vilka brister de upplevde med den 
nuvarande arbetssituationen och hur de önskade att verksamheten skulle bedrivas i framtiden.  

3.4 Analys av förändringsbehov 
Efter att ovanstående analyser var klara gjordes en bedömning av förändringsbehov genom 
att en behovslista upprättades, där förändringsbehov med tillhörande problem och mål 
spaltades upp. 

3.5 Bestämning av förändringsåtgärder 
Vid detta stadium hade jag fått en helhetsbild av verksamheten, problemen och målen. 
Slutligen undersökte jag olika åtgärdsalternativ, vilka åtgärder skulle avhjälpa behoven och 
vilka effekter skulle åtgärden ha på verksamheten efter att den hade införts. 
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4 Resultatredovisning 

4.1 Förändringsanalys av JAB Shipping AB 

4.1.1 Problemanalys 
JAB använder för tillfället, till produkten Expressgods, ett bokningsprogram som är framtaget 
av företaget Cap Gemini. Programmet är utvecklat till ett annat företags (PNL) samtliga 
produkter vilket innebär att programmet är ganska omfattande och för stort för JAB. Efter en 
tids bokningar av påhittat gods fann jag många problem med programmet och även under 
intervjuerna kom en del problem fram. Problemanalysen är fokuserad på problem som är 
relaterade till bokningsprogrammet. Problemen har dokumenterats i en problemlista. I 
problemgrafer visas hur problemen är relaterade till varandra. 
 
Beskrivning av programmet 
Programmet heter TEPEXC. TEPEXC består av en huvudsida där personalen loggar in med 
användarnamn och lösenord. Se nedan för bild. Bilden är tagen i webbmiljö men TEPEXC 
används i själva verket i DOS-miljö, vilket gör det svårt att urskilja alla detaljer om man inte 
är en van användare. Efter inloggning visas en sida med 12 menyer och varje meny består i 
sin tur av ett antal undermenyer. Till Expressgods utnyttjas endast en meny. 
 
 

 
 

Figur 11 Inloggningssidan för TEPEXC. 
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Hur programmet används på JAB redovisas bäst med ett exempel som följer nedan. 
 
Exempel på en bokning av Expressgods  
 
Beskrivning av funktioner som programmet har: 
 
* Tågtidsupplysning: en sida där man kan undersöka om det går några tåg mellan två valda  
   städer. Då visas förutom tågtider även tågnummer och eventuella tågbyten. 
 
* Registrering av gods: på denna sida skrivs alla uppgifter från fraktsedelns del-1 in i     
   programmet. 
 
* Motprickning av gods: denna funktion registrerar att paketet har kommit fram till mottagar- 
   station. 
 
* Kvittensmotprickning: denna funktion registrerar att mottagaren har tagit emot paketet och             
   signerat del-2. 
 
* Fraktsökning: med denna funktion söker man efter ett paket med hjälp av    
   fraktsedelsnumret. Finns paketet registrerat i programmet visas då samtliga uppgifter på     
   det. 
 
* Beläggningssida: denna sida visar alla paket som skall komma eller har kommit till en vald  
   station under valt datum. Varje station kan alltså i förväg se vilka paket som är på väg till      
   dem, paketens vikt och antal samt om det är utkörning till mottagaren begärd på dem. 
   Endast paket vars del-1 på fraktsedeln är registrerat in i programmet kan visas. 
 
* Avvikelserapportering: på denna sida rapporterar man in i programmet om någonting har     
   hänt paketet. Det gör man med ett antal sifferkoder, där varje kod har en viss betydelse. Till    
   exempel om mottagaren vägrade ta emot paketet vid en utkörning till denne. 
 
Steg 1:  
Kund ringer klockan 09.40 till Expressgodskundtjänst i Göteborg och frågar om det går några 
tåg till Stockholm idag. Kunden vill sända sitt paket till Stockholm så snart som möjligt. 
 
Steg 2:  
Kundtjänst kan i en undermeny i TEPEXC se aktuell tågtidtabell med tågnummer, tider, vilka 
veckodagar tåget går och eventuella omlastningar som finns om paketet ska med just detta 
tåg. De olika alternativen läses upp för kunden. 
Steg 3:  
Kunden bestämmer sig för ett tåg som går 10.40. Det är ett Intercity tåg från Göteborg till 
Örebro, paketet ska lastas om på Örebrostation till ett X2000 tåg som går vidare till 
Stockholm central. 
 
Steg 4:  
Kundtjänst frågar om kunden har fraktsedlar, många stora företag har fraktsedlar på deras 
godsavdelningar vilka fylls i med nödvändiga företagsuppgifter innan de kommer med 
paketet till stationen. Om de har fraktsedlar så finns det ingenting mer som kundtjänst 
behöver göra eller säga förutom att fråga om kunden vill ha en hämtning av paketet. 
Hopp till steg 7 om de har fraktsedel på företaget. 
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Steg 5:  
Om kunden inte har fraktsedlar måste personalen tar fram ett orderinläggningspapper och 
fylla i följande uppgifter: 
 
* kundens namn och adress 
* kundens kundnummer 
* mottagarens namn och adress 
* antal paket 
* paketets vikt 
* om kunden vill att JAB skall hämta paketet hos företaget 
* om paketet skall köras ut till mottagaren efter ankomst till mottagarstationen 
 
Tågnummer, avgångstid och datum antecknas på pappret. 
 
Steg 6:  
Informationen på detta papper måste sedan överföras till en fraktsedel som sedan sätts fast på 
paketet när den kommer till stationen. Alla fraktsedlar har en unik nummerkombination och 
plats för alla uppgifter som frågas efter under steg 5. 
Fraktsedeln består av några tunna pappersdelar, del-1 skall avsändarstationen behålla. Del-1 
är en värdehandling och även bevis på att beställning av transport har skett. 
Del-2 skall mottagarstationen ha, den delen ska signeras av mottagaren när paketet lämnas ut 
till denne och sedan skall del-2 arkiveras. Del-3 skall företaget som sänder paketet behålla, 
denna del är deras kvitto på att de har lämnat in sitt paket till stationen. Varje fraktsedel har 
en unik sifferkombination vilken fungerar som paketets id-nummer. 
 
Steg 7:  
När paketet kommer till stationen sätts fraktsedeln fast på det och del-1, som innehåller alla 
uppgifter på paketet, rycks av och kopieras. Kopian faxas till omlastningsstationen och 
mottagarstationen. Paketet läggs på rullband som leder ut till lagerkillen som lägger paketet 
på det önskade tåget. När omlastningsstationen och mottagarstationen får faxen, stämplar de 
den med stationsnamnet och faxar tillbaka till Göteborgsstationen. Detta är en bekräftelse på 
att de nu är medvetna om att ett paket är på väg till dem. 
 
Steg 8:  
Sedan måste Göteborgsstation registrera in alla uppgifter som finns på del-1 i programmet 
TEPEXC.  
 
Steg 9:  
Paketet kommer till Örebro och lastas om till tåget som åker till Stockholm.  
 
Steg 10:  
När paketet kommer fram till Stockholm motprickas det.  
 
Steg 11:  
Om utkörning av paketet är önskad körs paketet ut till mottagaren och en signering på 
fraktsedelns del-2 tages med tillbaka till mottagarstationen och arkiveras. 
Om utkörning inte var önskad så telefonaviseras mottagaren som signerar ut paketet själv. 
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Problemområde 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet   Sida 1 
 
 
 Avgränsat problemområde 
 
--- Boknings- och kommunikationssystemet på JAB Shipping AB 
 
 
 
 Utanför problemområde 
 
--- Övriga program som används i företaget 
--- Övrig personal som inte är i kontakt med programmet 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Delområden 
 
--- Bokningssystem på JAB Shipping AB 
--- Användare av programmet 
--- IT- ansvarig 
--- Ägare av programmet 
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Problemlista 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet   Sida 1 
 
 
P1 Användarna vill inte jobba i Dos-miljö 
P2 Användarna saknar vissa funktioner  
P3 Användarna har inte tillräckligt med kunskap om programmet  
P4 Användarna kan inte kommunicera med varandra via programmet 
P5 All kommunikation emellan stationer sker med telefon och fax 
P6 Många moment i användarnas arbetsuppgifter sker med papper och penna 
P7 Arkivering av papper tar mycket plats 
P8 För tidigt införande av ett ofullständigt program 
P9 Utskrift omöjligt från programmet 
P10 Systemansvarig kan inte nås när som helst för support 
P11 IT-ansvarig är en nyckelperson i företaget 
P12 Brister i information om programmet och dess utvecklingsarbete 
P13 Många steg i paketsändningsprocessen bekräftas inte utan antas ha blivit utfört 
P14 Webbversionen av programmet räknar inte ut pris på sändningen  
P15 Kundregistret är inte uppdaterad 
P16 Användarna är osäkra på att byta program 
P17 Tågtidtabeller uppdateras manuellt av en heltidsanställd 
P18 Programmet kan inte kommunicera med andra program på företaget 
P19 Användarna kan inte arbeta med programmet utanför arbetsplatsen  
P20 Användarna litar inte på programmet 
P21 Höga kostnader för godshantering i andra stationer 
P22 Gemensamt program för samtliga som arbetar med Expressgods saknas 
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Problemgraf 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 1(3) 
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Problemgraf 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 2(3) 
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Problemgraf 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 3(3) 
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4.1.2 Målanalys 
Jag har försökt med hjälp en mållista klargöra vilka resultat verksamheten vill uppnå och 
jag har även identifierat vilka problem som hör ihop med respektive mål. 
Huvudmålet för verksamheten är god lönsamhet och det finns ett antal delmål som skall bidra 
till att huvudmålet uppnås. Målgrafen visar vilka målsamband det finns och hur vårt 
huvudmål är beroende av att ett antal nödvändiga delmål uppnås först. 
Till slut har jag gjort en målvärdering som innebär att jag har granskat målen för att se om 
målen behöver förändras. Granskningen resulterade i karaktärisering av målen. 
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Mållista 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 1 
 
 
  Mål     Problem 
   
  M1 God lönsamhet                      Mål för hela verksamheten 
   
  M2  Minska underleverantörskostnader                      P21, P22 
 
  M3  Skaffa ett fungerande bokning och kommunikationssystem  P2, P5, P8, P14, P15, P18 
   
  M4  Effektivisera anställdas arbete                     P1, P4, P9, P19 
   
  M5  Minska andelen manuellt arbete                       P6, P7, P17 
 
  M6  Ha säker kommunikation mellan stationer                    P 13 
 
  M7 Införa utbildning och information om det nya systemet         P3, P10, P11 
                      P12, P16, P20 
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Målgraf 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 1 
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Målvärdering 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 1 
 
 
  Mål  Karaktärisering  Värdering 
 
  M1 God lönsamhet Huvudmål, officiellt, verksamt 
 
  M2 Minska leverantör Delmål, officiellt, verksamt Bör göras mer verksamt 
  kostnader 
 
  M3 Ha ett effektivt  Huvudmål, officiellt och ej verksamt Bör göras verksamt 
   bokningssystem 
   
  M4 Effektivisera  Delmål, officiellt, ej verksamt Bör göras verksamt 
  anställdas arbete 
 
  M5 Minska andelen Delmål, officiellt och delvis verksamt Bör göras mer verksamt 
  manuellt arbete 
 
  M6 Ha säker  Delmål, ej officiellt och verksamt Bör göras verksamt 
  kommunikation  
  mellan stationer 
 
  M7 Införa utbildning Delmål, ej officiellt och verksamt Bör göras verksamt 
  och information om  
  det nya systemet 
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4.1.3 Verksamhetsanalys 
 
Historik 
 
JÅB Transport AB/ JAB Logistic AB / JAB Shipping AB 
Jan Åke Bernhardtz, en taxichaufför som arbetade för Göteborgs Taxi, startade ett eget 
transportbolag år 1994. Transportbolaget fick heta Jan Åke Bernhardtz (JÅB) Transport AB. 
Kontoret hade han hemma i Lerum där han fick hjälp av sin hustru med det administrativa.  
Han köpte två skåpbilar och började köra budbil åt Posten Express AB (PEXAB). Jan 
Bernhardtzs anställda var hans son Joakim Bernhardtz och en gammal kollega från Posten. 
 
1997 fick Jan Bernhardtz ett erbjudande av SACT, som var en miljonaffär och han antog det. 
Han köpte två lastbilar med släp, anställde personal och började distribuera flyggods. 
SACT är ett företag som utvecklar och tillhandahåller trafiksystem mellan flygplatser och 
terminaler. De erbjuder också pickup och Delivery service till/från flygplatser och terminaler. 
 
År 2000 erbjöd Statens Järnvägar (SJ) JÅB Transport AB att distribuera Expressgods, gods 
som transporterades med tåg, åt dem i Storgöteborg. Expressgods är paket som skall levereras 
till mottagaren inom 90 minuter från ankomst till slutstation. 
 
Jan Bernhardtz antog även detta erbjudande och anställde fler personal. Nu distribuera JÅB 
Transport AB gods åt SJ, SACT och PEXAB. 
 
Ett logistikföretag med namnet Pan Nordic Logistic AB (PNL) lärde känna JÅB Transport 
AB när de blev ägare av Expressgods och erbjöd JÅB att även hantera ”PNL-paket” som 
skulle levereras mellan 08-16 på vardagar. 
 
Vid årsskiftet 2002-2003 avskedade PNL sina anställda och lät JÅB ta hand om hela 
Göteborgstationen. Vid denna tidpunkt anställde Jan Bernhardtz sin andra son Stefan 
Bernhardtz och Stefan Bernhardtz i sin tur anställde mer personal, bl.a. mig. Nu började 
företaget bli riktig stort och kontoret flyttades från Lerum till området Gamlestan i Göteborg. 
JAB transport var ett av Gasellföretagen utsett av Dagens Industri 2003. Dagens Industri 
utnämner varje år ett antal ”Gasellföretag”, vilka bl.a. skall ha en omsättning som överstiger 
10mkr, ha ökat omsättningen de senaste tre åren kontinuerligt och minst ha fördubblat sin 
omsättning under samma period.  
 
I och med flytten till lokalen i Gamlestan fick JÅB Transport AB ett stort lager på köpet. 
Då startade Stefan Bernhardtz dotterbolaget JAB Logistic AB. Idag har JAB Logistic AB en 
stor lagerverksamhet med många viktiga kunder. 
När PNL ville sälja produkten Expressgods stod J AB Shipping AB (bildat år 2003) och Box 
Delivery AB som intressenter. JAB Shipping AB blev den 1 september 2003 ägare av 
Expressgods. Nu har JAB Shipping AB ensamrätt för transport av paket med SJ. 
 

 
Figur 12 Logotyp för hela JAB koncernen. 
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Expressgods 
1997 lanserade SJ (Svenska Järnvägar) Expressgods. En konkurrent till de tjänster som redan 
fanns för kunder som ville sända paket mellan olika städer. Dessutom fanns ett alternativ till, 
produkten X2000 kurir, som transporterade gods med X2000 för kunder som föredrog 
snabbare transport av paketet. 
 
År 2002 blev Pan Nordic Logistics AB (PNL) ägare av Expressgods. PNL ägs av Posten 
Norge AS och Post Danmark A/S. Det är ett logistikföretag som satsar på paket- och 
palldistribution inom Norden. PNL hade en omsättning på 1.2 Miljarder kronor år 2001 och 
bestod av 170 anställda. 
 
Expressgods delades upp i två produkter: Expressgods dag & natt och Expressgods Kurir. 
Transport av produkten Expressgods dag & natt skedde med lastbilar som körde på nätterna 
och paketen var framme morgonen därpå vid slutdestinationen. Transport av produkten 
Expressgods Kurir, som var dyrare än dag & natt produkten, skedde med tåget och paketet 
var framme på samma dag.  
 
PNL fick stora problem med Expressgods, produkten sålde inte bra och började gå med 
förlust. 
 
Sedan JAB Shipping AB blev ägare till Expressgods har produkten förbättrats, bl.a. har 
säkerheten och kvalitén på den höjts samt att seriösa underleverantörer levererar paketen 
inom den utlovade leverans tiden. 
 
Expressgods är idag en miljövänlig och konkurrenskraftig lösning på snabb transport av gods. 
JAB Shipping AB har 32 in- och utlämningsställen för Expressgods och samarbetar med 
underleverantörer för omlastning och utkörning av godset inom olika orter.   
 
Ett verksamhetsområdesdokument följer på nästa sida, vilket visar vad jag har avgränsat mig 
bort ifrån. Sedan kan ett organisationsdiagram åskådliggöras. Diagrammet visar 
organisationsstrukturen.  
 
Därefter beskriver jag i handlingsgrafer handlingsmönstret i verksamheten. Här kan man se 
hur olika aktiviteter är relaterade till varandra och att saker görs i en viss ordning. 
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Verksamhetsområde 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet    Sida 1 

 
 
  Avgränsat verksamhetsområde 
 
  Verksamhet vid Göteborgsstation avseende 

- Administration 
- Godshantering 
 

 
 
 
  Utanför avgränsat verksamhetsområde 
 

- Huvudkontor 
- Ekonomi 
- Marknadsföring 
- Centrallager 
- Styrelsen 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
  Förkortningar  
  VD = Verkställande Direktör 
  OC = Operativ Chef 
  SA = Stationsansvarig 
  SM = Stationsmedarbetare 
  KT = Kundtjänst 
  LF = Lagerförman 
  LA = Lagerarbetare 
  UL = Underleverantör 
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JAB Shipping AB 
JAB Shipping AB (JAB) är ett transportföretag med lokaler belägna vid 
Göteborgscentralstation. JAB har avtal med SJ och får därmed transportera gods med tåg. 
JAB:s affärsidé är att erbjuda sina kunder snabb och säker transport av deras gods. Företaget 
erbjuder också långa öppettider, helgöppet samt jouröppet vilket uppskattas av alla kunder. 
JAB:s målgrupper är alltifrån privatpersoner till näringsliv och myndigheter.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Organisationsdiagram 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: JAB Shipping AB      Sida 1 
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Handlingsgraf 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Produkten Expressgods       Sida 1 
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In- och utlämningsställena utför det förarbete och efterarbete som behövs vid paketsändning. 
De utför den administrativa delen, som innebär vid paketavsändning: registrering av paketet i 
programmet, uppringning och faxning av del-1 på fraktsedeln till aktuella omlastnings- och 
avlastningsstationer och vid paketmottagning: motprickning av inkommet paket och sedan 
arkivering av del-2 på fraktsedeln (paketmottagarens signering). 
 
Vid registrering av paket måste personalen erhålla kundens alla uppgifter. Har kunden ett 
kundnummer sen tidigare går registreringen till mycket snabbare eftersom kundens uppgifter 
redan finns i datorn. Vid in skrivning av kundnumret kommer kundens samtliga uppgifter 
upp på registreringssidan och personalen lägger endast till mottagarens adress, antal paket 
och vikt på dem. Kunden blir sedan fakturerad för frakten till den adress som finns i 
programmets kundregister. Har kunden inget kundnummer, skrivs kundens uppgifter in och 
han får betala frakten kontant. 
 
Alla sändningar som blir registrerade samlas i en fil och med hjälp av denna fil skapas sedan 
fakturor. Fakturor skapas hos företaget PNL och fakturaintäkterna går till PNL. 
Sedan betalar PNL i sin tur JAB. Det bidrar till en hel del pappersarbete och fakturering   
mellan PNL och JAB. PNL har hand om fakturorna på grund av att de äger programmet 
TEPEXC och har rättigheter till filerna som skapas av sändningarna. Det bästa för båda 
företagen vore ju om JAB hade ett eget program och skapade sina fakturor själva.  
 
Pålastning, omlastning och avlastning sker av underleverantörer på samtliga stationer 
förutom i Göteborg, Alvesta och Norrköping. Dessa stationer är bemannade av JAB personal.  
Underleverantörerna är bl.a. taxibolag och olika företag inom bud och logistik.  
Inget av lastningstillstånden bekräftas av stationsmedarbetarna, d.v.s. man vet aldrig med 
säkerhet om ett paket blir lastat på rätt tåg eller omlastat till rätt tåg. Alla steg antas att de blir 
utförda tills någon underleverantör ringer och säger att de missade tåget och att paketet har 
åkt vidare till nästa station. Detta leder förstås till arga kunder, vilket är negativt för JAB:s 
verksamhet.   
 
Ansvarsdokumentet som följer visar vem i organisationen ansvarar för vilka aktiviteter och 
om aktiviteterna verkligen blir utförda av den som har ansvaret. De ansvarigas titel förkortas 
med två bokstäver, vilka har förklarats tidigare i verksamhetsdokumentet. 
Sedan kommer ett arbetssituationsdokument, vilket redovisar hur några av de anställda 
upplever sina arbetssituationer, hur situationerna är kopplade till problemen och vilka regler 
som gäller för situationerna. Dokumentet är också ett bra underlag när man vill skapa krav på 
nya arbetsmiljöer.  
 
I bladet Problemstatus tog jag ställning till problemens status och prioritet. Här fastställde jag 
vilka problem som behövde förändras och vilket prioritet de hade. I bladet Styrka/möjligheter 
undersökte jag vad som är positivt och fungerade i JAB:s verksamhet, allt kan inte vara dåligt 
i en verksamhet, därför bör man ta tillvara det som fungerar bra.  
 
Behovslistan visar vilka förändringsbehov JAB hade samt kopplar behoven med problemen 
och målen. Utifrån behoven skapade jag sedan en åtgärdslista och beskrev dessa åtgärder i 
bladet Åtgärdsbeskrivning. I Genomförbarhetsdokumentet undersökte jag om det är någon 
idé att genomföra åtgärderna.  
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Ansvarsdokument 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Produkten Expressgods       Sida 1 
 
 
 
  Mål: Förbättra bokning och kommunikationsprogrammet 
 
___________________________________________________________________________ 
 
  Arbetsuppgifter    Ansvar Utförande 
 
  Bokning av en pakettransport (KT, SA)          X                    X 
 
  Registrering av utgående paket  (SA, SM, UL)    X    X 
   
  Paket avsändning            (SM)     X    X
  
  Pålastning av paket           (LA, LF, UL)    X        X 
 
  Omlastning av paket            (UL)     X   (X) 
 
  Avlastning av paket            (LA, LF, UL)    X    (X) 
 
  Registrering av inkommande paket  (SA, SM, UL)    X                   X 
 
  Distribution av paket till kund     (UL)     X    X 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
  X = Har ansvar / utför arbetsuppgiften till fullo 
  (X) = Utför inte uppgiften helt 
 
 
  Förkortningar  
  VD = Verkställande Direktör 
  OC = Operativ Chef 
  SA = Stationsansvarig 
  SM = Stationsmedarbetare 
  KT = Kundtjänst 
  LF = Lagerförman 
  LA = Lagerarbetare 
  UL = Underleverantör 
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Arbetssituationsdokument 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Produkten Expressgods       Sida 1 
 
 
 
  Arbetssituation: Göromål kring produkten Expressgods 
 
  Intressent:  Personal på samtliga stationer 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 
  Intressentupplevelse             Förhållanden/Regler  Problem 
 
  ”Vårt enda sätt att kommunicera           När ett paket skall  P4, P5 
    med andra stationer är fax och            sändas iväg måste 
    telefon, är linjerna upptagna eller            de aktuella stationerna 
    om faxen är sönder kan man missa           meddelas med fax. 
    att omlasta eller avlasta ett paket”        
   
 
  ”Arkivering av fraktsedlarnas delar            Fraktsedlarnas del-1  P7 
    tar för stort plats och om kunden vill             och del-2 måste sparas 
    ha en kopia på en gammal fraktsedel           och uppvisas vid behov. 
    får man leta efter den en bra stund”           Vid behov = när kunden 
             begär det. 
 
  ”Jag kan inte gå ifrån kontoret en           Faxen är den viktigaste P5, P19 
    längre tid då jag måste passa faxen           kommunikationsmedlet 
    hela tiden.”            på JAB mellan stationerna. 
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Problemstatus 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet          Sida 1 
 
   
  Problem               Status      Prioritet 
   
P1     Användarna vill inte jobba i Dos-miljö             FB        2 
P2     Användarna saknar vissa funktioner                                  FB             1  
P3     Användarna har inte tillräckligt med kunskap om programmet            IPL             - 
P4     Användarna kan inte kommunicera med varandra via programmet     FB              1  
P5     All kommunikation emellan stationer sker med telefon och fax          FB              1 
P6     Många moment i användarnas arbetsuppgifter                                     FB               - 
         sker med papper och penna                                               
P7     Arkivering av papper tar mycket plats                                                  FB              2 
P8     För tidigt införande av ett ofullständigt program                                  IPL             -  
P9     Utskrift omöjligt från programmet                                                        FB              2 
P10   Systemansvarig kan inte nås när som helst för support                         IPL            1 
P11   IT-ansvarig är en nyckelperson i företaget                                            IPL            -  
P12   Brister i information om programmet och dess utvecklingsarbete        FB             1    
P13   Många steg i paketsändningsprocessen bekräftas inte utan                   FB             1  
         antas ha blivit utfört  
P14   Webbversionen av programmet räknar inte ut pris på sändningen        FB           2  
P15   Kundregistret är inte uppdaterad                                                            FB             1 
P16   Användarna är osäkra på att byta program                                             FB             1     
P17   Tågtidtabeller uppdateras manuellt av en heltidsanställd                       FB             - 
P18   Programmet kan inte kommunicera med andra program på företaget    FB             1 
P19   Användarna kan inte arbeta med programmet utanför arbetsplatsen      FB             1  
P20   Användarna litar inte på programmet                                                    IPL              -   
P21   Höga kostnader för godshantering i andra stationer                                FB             1 
P22   Gemensamt program för samtliga som arbetar med                               FB              1 
         Expressgods saknas 
 
  Status 
   
  FB  = Behov av förändring 
  PÅ  = Problem åtgärdat eller under åtgärdande 
  IPL = Ingen problemlösning aktuell för närvarande 
 
  Prioritet 
 
  1 = Högsta prioritet för problemlösning 
  2 = Andra prioritet för problemlösning 
   - = Ingen prioritet 
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Styrka/möjligheter 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: Boknings- och kommunikationssystemet      Sida 1 
 
 
 
 

- JAB har tillgång till personal som har stor datavana 
 
- Personalen har visat sig vara villiga att pröva ett nytt system 

 
- IT-ansvarig är bredd att ta på sig mer ansvar när det nya systemet 

blir aktuellt 
 

- JAB har en god finansiell situation 
 
- Det finns möjlighet att använda kunddatabasen i det nya systemet 

 
- Programmet har en del bra funktioner, vilka ger idéer till det nya 

systemet 
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Behovlista 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: JAB Shipping AB:s verksamhet       Sida 1 
 
 
 
  Förändringsbehov    Problem  Mål 
 
  B1 Minska kommunikationsproblemen  P4, P5, P13  M6 
       mellan stationerna 
 
  B2 Förbättra och snabba upp  P1, P2, P6, P7 M3, M4 
       det administrativa arbetet kring   P9, P14  M5 
       Expressgods 
 
  B3 Kontrollera underleverantörs kostnaderna  P21  M2 
 
  B4 Arbeta på att förbättra bokningssystemet              P2, P6, P7, P9   M3, M4 
                                                                                       P18                                     M5  
 
  B5 Förbättra ankomsts-, omlastnings- och P2, P4, P13  M6 
       avgångskontrollen av paketen. 
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Åtgärdslista 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: JAB Shipping AB:s verksamhet      Sida 1 
 
 
 
   Åtgärd     Behov 
 
   Å1 Satsa på nyinvestering i form av ett  B1, B4, B5 
 nytt boknings- och kommunikations- 
 system 
 
  Å2 Utbildning om TEPEXC kan erbjudas   B2 

till programmets användare 
 
  Å3 Nya faxmaskiner och ytterligare  B1 
 telefonlinjer på alla stationer  
  
  Å4 Inrätta en ny funktion i TEPEXC   B3 
 som för statistik över hur många tjänster 

underleverantörer uträttar varje månad 
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Åtgärdsbeskrivning 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: JAB Shipping AB:s verksamhet      Sida 1 
 
 
 
  Å1 Satsa på nyinvestering 
 Ett alldeles eget system som innehåller alla nödvändiga samt önskade 
 funktioner skulle lösa de flesta problemen. JAB vet att något sådan 
 åtgärd skulle höja kvaliteten på Expressgods och höjt kvalité betyder 
 nöjda kunder.  
 
  Å2 Utbildning om TEPEXC 
 JAB kan be om en utbildning om TEPEXC, där de anställda får lära sig 
 programmet från början . När JAB blev ägare av Expressgods fick personalen 
 endast en snabb genomgång av programmet, vilket har lett till att ingen  
 kan programmet bra. 
 
  Å3 Nya faxmaskiner och telefonlinjer 

JAB kan investera i nya faxmaskiner och fler telefonabonnemang för att 
stationer inte skall bli stående om till exempel faxmaskinen går sönder. D.v.s. 
det ska finnas backup för sådana situationer. 

 
 
  Å4 Statistik funktion i TEPEXC 
 JAB kan be utvecklarna av TEPEXC, Cap Gemini, att lägga till en funktion 
 i TEPEXC som håller reda på hur många tjänster underleverantörer egentligen 
 utför för JAB, så att JAB inte betalar dem alldeles för mycket. 
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Genomförbarhetsdokument 
 
Utfärdare   Datum  Utgåva Refkod 
SD   041204      1 
 
Avser: JAB Shipping AB:s verksamhet      Sida 1 
 
 
  Å1 Satsa på nyinvestering 
 
  Åtg. typ: Informationssystemsförändring 
 
  Kan genomföras. Investering i teknisk utrustning krävs. JAB kan begära in offerter från  
  olika leverantörer för att se hur mycket denna förändring kan kosta företaget. 
 
 
 
  Å2 Utbildning om TEPEXC 
 
  Åtg. typ: Kompetensförändring 
 
  Kan genomföras. Men det kan kännas onödigt då TEPEXC inte är ett fullt utvecklat       
  program och som inte uppfyller JAB:s funktionskrav. JAB:s VD vill inte att personalen  
  skall lägga ner tid på utbildning för detta program. 
 
 
 
  Å3 Nya faxmaskiner och telefonlinjer 
 
  Åtg. typ: Tillökning av kommunikationsmedel  
   
  Kan genomföras. Men om JAB skall ändå investera sina ekonomiska resurser på  
  faxmaskiner och telefoner är det bättre att tänka ut ett bättre kommunikationssystem som 
  är något mer mobilt (rörligt), vilket ger de anställda mer frihet på jobbet. 
 
 
 
  Å4 Statistikfunktion i TEPEXC 
 
  Åtg. typ: Informationssystemsförändring 
 
  Kan genomföras. Kräver specificering och programmering. Detta får JAB beställa av Cap 
  Gemini. Igen känns det onödigt att investera ekonomiska resurser på ett program som 
  ändå saknar många andra funktioner. 
 
 
 
 
 



45 
 

5. Val av förändringsåtgärd 
Genom förändringsanalysen har det visat sig att programmet TEPEXC har stora brister och 
att JAB:s kommunikationssystem inte är att föredra. Åtgärdsvalet blir att JAB investerar i ett 
eget system. Denna åtgärd skulle lösa flera av problemen som JAB:s anställda upplever idag. 
Dessutom skulle JAB med olika funktioner i det nya systemet få kontroll på sina 
underleverantörers kostnader, vilken är en stor utgift per månad.  
 
Själva programmet TEPEXC är det inget fel på, men då det inte är uppbyggt för just 
produkten Expressgods saknas en del funktioner. Många funktioner har tillkommit (och 
fortsätter att tillkomma) sen första programversionen, vilket har försvårat för användarna att 
hinna med att lära sig programmet. Programmet är också svårt att förstå för en nybörjare då 
det inte finns några manualer och är anpassat till Dos-miljö. 
 
Ett eget system skulle också underlätta för JAB vid en framtida vidare påbyggnad av 
systemet. Då kan JAB besluta själv om hur påbyggnaden skall se ut och vilka funktioner skall 
läggas till utan att behöva få tillstånd av någon annan. 

5.1 Nytt boknings- och kommunikationssystem 
Efter samtal med och redovisning av analyserna för JAB:s VD kom vi fram till beslutet att 
investera i ett nytt boknings- och kommunikationssystem. Denna investering kommer att göra 
produkten Expressgods konkurrenskraftig och det är viktigt om företaget skall kunna 
överleva i transportvärlden. Det är viktigt att sammanfatta alla funktioner och önskemål på 
systemet och skriva en kravspecifikation som utvecklingen skall ske efter.  

5.2 Underleverantörer 
JAB har väldig höga underleverantörskostnader. Detta beror på att varje station är bemannad 
med en heltidsanställd som skall ta hand om eventuella paket som kommer till denna station 
under dagen. Vissa stationer får kanske bara ett paket om dagen, men JAB måste ändå betala 
en heltidslön. Det finns andra kostnader: lokalhyra, el, datorer, telefonabonnemang med 
samtalskostnad, faxmaskin med mera. Problemet skall lösas på detta sätt: 
JAB skall samarbeta med företag, vilka har en egen verksamhet men kan under dagen lasta, 
lasta av eller omlasta några paket åt JAB. Då kan JAB betala dessa företag per tjänst, istället 
för en hel arbetsdag och slipper på så sätt även de andra kostnaderna. 
 
Dessa stationer kallas för mobila stationer. De är bemannade bara när det behövs. Hur 
underleverantörerna blir medvetna om att det kommer paket till stationen eller inte skall lösas 
med det nya kommunikationssystemet. Det nya systemet måste både omfatta ett 
kontorssystem och ett mobiltsystem. Mobila system består ofta av handdatorer. 
Problemet med stationer som har varken tillgång till datorer eller Internetuppkoppling men 
ändå behöver ha tillgång till systemet måste alltså lösas med handdatorer. 
 
 
 
Kravspecifikation för systemet finns i bilaga A respektive B. 
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5.3 Uppdragstagare 
När kravspecifikation presenterades och blev godkänd av JAB:s VD, undersökte jag företag 
som idag bygger kommunikationssystem. En jämförelse mellan dessa företag blev nu lätt 
eftersom jag visste vad JAB ville ha.  
 
Företagen jämfördes med följande frågor som huvudpunkter: 

 
• Vilka är skillnader finns det på företagen? Är de erfarna och har de nöjda 

kunder? Vilket är deras senaste projekt? 
• Kan de bygga systemet exakt som kravspecifikationen? Vilket innebär att 

bygga ett system från grunden. Eller har de färdiga system? 
• Är deras system flexibla, kan ytterligare funktioner byggas på senare? 
• Kan systemet kommunicera med andra program? 
• Hur lång tid kommer systembyggandet att ta? 
• Hur sker framtida support från företagen av systemet? 
• Vilka ”kringkostnader” finns det? 
• Vad blir slutsumman för systemet för JAB och vad ingår i den? 

 
Resultatet av jämförelsen ledde till ett val av uppdragstagare som skulle bygga 
kommunikationssystemet åt JAB.  

5.3.1 Analys av systemet 
När valet av uppdragstagare var klart redovisades en detaljerad beskrivning av nedanstående. 
Syftet med analysen var att få mer förståelse för systemet och att kunna ge användarna 
support vid en inte allt för komplicerad situation. 
 

• En övergripande bild av hela systemet. 
• Med hjälp av vilket programmeringsspråk kommer de att programmera 

systemet och varför just detta val. 
• Plattform och gränssnitt. 
• Kommunikationsformer  
• Support av systemet. 

5.3.2 Färdigt system 
När systembyggandet var avslutat var det hög tid för testning av det. Funktionaliteten skulle 
vara korrekt, systemet måste uppfylla kraven i den inlämnade specifikationen. Olika tester 
utfördes av mig och Stefan Bernhardtz för att se hur systemet reagerade. Det var viktigt att 
systemet blev godkänd på alla tester innan man konstaterade att det fungerade som JAB 
önskade. Det slutgodkända systemet blev sedan installerat hos JAB. 
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5.4 Kandidater för utveckling av system 
Efter en undersökning på marknaden hittade jag två företag som verkade intressanta för 
JAB:s del. Det första företaget heter K2 IT SOLUTION och det andra heter PocketMobile 
Communication AB. 

5.4.1 K2 IT SOLUTION (K2) 
K2 är ett fristående företag i Koneokedjan (Koneo är Sveriges största leverantör av 
kontorslösningar) och erbjuder sina kunder helhetslösningar inom IT. K2 har 
specialkompetens inom infrastruktur och projektledning. Inom kommunikation erbjuder de 
tjänster och produkter för fast och trådlös datakommunikation. 
 
Två representanter från K2 kom på besök och berättade om deras verksamhet. Sedan 
berättade jag och JAB:s VD vad JAB behövde och ville ha. Enligt K2 kan de utveckla det 
system som vi önskar. De har färdiga system, vars olika delar är ”låsta” och de ”låser upp” de 
delar vi behöver. K2 hade tagit med sig ett demo och systemet hade ungefär de funktioner vi 
önskade. Systemet kan inte kommunicera med andra program men K2 skall se om de kan 
lösa det. Support skall vi få när vi behöver lovade K2. Priset på systemet skall vi diskutera 
senare om vi väljer K2.  

5.4.2 PocketMobile Communications AB (PM) 
PM är ett företag som har specialiserat sig på att utveckla mobila kommunikationslösningar. 
PM har en uppsättning färdigutvecklade och välbeprövade standardmoduler. De ser vad 
kunden behöver och kombinerar modulerna efter kundens behov. Deras system heter 
PreCom. När Fredrik Gottfridsson från PM kom på besök och visade ett demo på deras 
system var det mycket närmare det som JAB behövde än K2s system. Kanske berodde det på 
att PM har tidigare utvecklat system till andra företag inom transportbranschen och har 
därmed mer erfarenhet. Dessutom kan deras system kommunicera med andra program. Vi 
berättade vad vi önskade och Fredrik Gottfridsson sade att utveckling av systemet skulle ta 
fyra månader, vilket är en väldigt kort tid. I priset för systemet ingår även utbildning och 
information av systemet samt support av systemet när JAB vid behov ringer till PM. 
 
Efter flera möten beslutade JAB att välja PM. Beslutet motiverades med att PM hade 
erfarenhet av systemutveckling åt transportföretag och att systemen de utvecklar kan bli mera 
skräddarsydd för JAB:s verksamhet än systemet som K2 erbjöd. PM hade även en 
imponerande lista av nöjda kunder. Från PM blev Fredrik Kågebjer och Ragnar Martinsson 
huvudansvariga för utveckling av JAB:s system. Projektledare för systemet blev jag. 
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6. Kommunikationsplattform 
(Avsnittet bygger på Fredrik Kågebjer och Ragnar Martinssons examensarbete, se kapitel 9 
för referenser ) 
PocketMobile Communications AB (PM) har utvecklat ett program för 
kommunikationsstöd/plattform mellan fasta- och mobila enheter. Kommunikationsstödet är 
helt transparent vilket innebär att användaren upplever förbindelsen som ”live”. 
Kommunikationsplattformen, vilken består dels av en lokal databas och dels av en 
kommunikationslager, komprimerar och möjliggör den trådlösa dataöverföringen. 
Kommunikationstekniker som används för dataöverföring är bl.a. Mobitex, GPRS och SMS. 
Detta p.g.a. att de ska ersätta varandra på platser där stöd för den ena saknas. Vilket innebär 
att integrationsprogrammet som används gör det möjligt att flera olika applikationer kan 
kommunicera via flera kommunikationstekniker. Se figur 13. 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
                        
                                                                                                                            
 
 
 
 

      
         Kommunikationsplattform                                                                  

 
 

            Fasta sidan    Mobila sidan 
 

Figur 13 Systemstruktur av kommunikationsplattformen. 
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GPRS (General/GSM Packet Radio Service) 
GPRS är en standard för paketdata i GSM-nät. GPRS är ett komplement till GSM och gör det 
möjligt att skicka till exempel bilder och ljud. GPRS använder samma frekvensområde som 
vanlig samtal, basstationens kontrollenhet delar upp trafiken i tal och paketdata och skickar 
dessa vidare genom olika nät. P.g.a. att vid datasändning används flera kanaler parallellt har 
GPRS en hög överföringshastighet. GPRS är mycket bra för användare som vill vara 
uppkopplade hela tiden, för att till exempel ta emot e-post, därför att operatörerna tar endast 
betalt för överförd datamängd och inte för uppkopplingstiden. 
 
Mobitex 
Mobitex lanserades av Ericsson och Televerket år 1986. Mobitex passar alldeles utmärkt till 
korta datasändningar eftersom det är ett paketväxlat nätverk utan tillskrivna anslutningar. 
Varje paket kan bära 512 byte information. Mobitex används på frekvensbanden 80 - 900 
MHz men kan även utnyttja andra frekvenser. Man är alltid uppkopplad till nätet och 
sändningskostnaden är beroende av överförd datamängd. 90 procent av Sveriges yta kan nås 
med Mobitex. 
 
SMS (Short Message Service) 
SMS är en tjänst inom mobilkommunikationssystemet GSM och möjliggör för 
mobiltelefoner att skicka korta (160 tecken) textmeddelanden till varandra. Man kan även 
skicka SMS från en dator till en mobiltelefon eller tvärtom. SMS utnyttjar sig av 
signaleringssystemet i GSM-nätverket och ett meddelande kostar mer än andra trådlösa 
kommunikationstekniker. 
 
Implementering av den fasta sidan 
PM har programmerat komponenter som utgör kommunikationsplattformen på den fasta 
sidan (PC) med hjälp av programspråket C# och ramverket Microsoft. NET. Delkomponenter 
som utgjorde kommunikationsplattformen sparades som programtilläggsfiler i formatet.dll. 
För att plattformen skall kunna enkelt konfigureras tillkom en konfigurationsfil, vilken blev 
skriven i XML-format.    
 
Implementering av den mobila sidan 
På den mobila sidan programmerades komponenter med programmeringsspråket C++. 
Programtilläggsfiler, vilka utgjorde kommunikationsplattformen, sparades även här i formatet 
.dll. Konfigurationsfilen på den mobila sidan skrevs i textfilformat (.txt). 
 
Dataflöden 
Dataflöden som berör kommunikationsplattformen är initiering, sändning, mottagning och 
avslutande. 
 
Initiering 
När en applikation vill kommunicera sker en initiering av plattformen. Vilken innebär att 
inläsning av inställningar utförs, upprättning av kommunikationslänk via en tillgänglig 
kommunikationsteknik och meddelande av status för initieringen går tillbaka till 
applikationen. 
 
När kommunikationsplattformen är initierad kan data både tas emot och sändas. 
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Sändning 
Applikationen skickar ett sändanrop (innehåller till exempel data och destinationsadress) till 
kommunikationsplattformen, vilken i sin tur väljer kommunikationsteknik (till exempel 
GPRS) som skall överföra data. När sändningen är klar meddelar kommunikationstekniken 
kommunikationsplattformen och slutligen meddelar plattformen applikationen. 
 
Mottagning 
Om data kommer in via luftgränssnittet till GPRS, behandlas den först av GPRS metoder. 
Sedan skickas behandlad data till kommunikationsplattformen för fortsatt behandling. Till 
slut skickas bearbetad data till applikationen. 
 
När applikationen inte behöver kommunikationsplattformen stänger den ner plattformen för 
att bl.a. minska störningar i plattformen. 
 
Data Transport Layer (DTL) 
DTL, program för datatransport, fungerar som samordnare för de anslutna 
kommunikationsbärarna. DTL har hand om flödet ta emot data från och skicka data vidare till 
bärarna. 
 
Gränssnitt 
Kommunikationsplattformen innehåller en rad olika moduler som skall samverka med 
varandra. Tanken med ett modulärt system är att man kan lätt lägga till eller ta bort ett modul. 
Gränssnitt finns specificerat dels mellan kommunikationsplattformen och applikationen och 
dels mellan DTL och de olika kommunikationsteknikerna.  
 
Gränssnitten mellan kommunikationsplattformen och applikationen implementeras i DTL då 
all kommunikation mellan dessa kommer att gå igenom DTL. Gränssnitten, både den fasta 
sidan och den mobila sidan, är implementerat i enlighet med COM-standarden och möjliggör 
kommunikationslösningar för många olika applikationer. Gränssnitten uppfyller även .NET- 
standarden, vilken medför att även länkning kan användas som teknik vid samverkan mellan 
med applikationer. 
 
De interna gränssnitten är implementerade olika på fasta och mobila sidan. Detta beror i 
huvudsak på att de är programmerade i olika programmeringsspråk.  
 
.NET används på den fasta sidan, länkning sker för alla interna gränssnitt. På den mobila 
sidan är programkoden för DTL och de olika kommunikationsteknikerna skrivna i separata 
källkodsfiler, vilka kompileras till en gemensam programtilläggsfil (.dll). 
 
COM 
COM (Component Object Model) är en standard, utvecklad av Microsoft, som tillåter 
kommunikation mellan olika programavsnitt, oavsett i vilket programspråk de är skrivna i. 
Programavsnitten kallas för COM-objekt. I ett nätverk kan kommunikation ske om COM-
objektet exekveras i en av de sammankopplade datorerna. Detta innebär att många användare 
kan använda COM-objektet. 
 
Kommunikation med ett COM-objekt sker via ett interface, vilket är en sats funktioner. Ett 
COM-objekt kan ha flera interface med olika funktioner. Man får aldrig ta bort ett interface, 
detta för att säkerställa återanvändning av COM-objket. () 
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Microsoft .NET och C#  
.NET är ett ramverk som installeras på datorn ovanpå operativsystemet. .NET är inte låst till 
något språk utan man kan välja vilket programspråk man vill använda samt vilket typ av 
program man vill utveckla. Programkoden kompileras efter utveckling till något som kallas 
för sammanställningsfiler, vilka är i programkodsformatet MSIL (Microsoft Intermediate 
Language). Varje gång programmet skall exekveras kompileras sammanställningsfilerna till 
maskinkod av .NET. Tanken med MSIL är att koden skall vara oberoende av 
hårdvaruplattform, programmet skall kunna exekveras i olika plattformar utan att behöva 
skrivas om. 
 
Syftet med att utveckla .NET har bl.a. varit för att det skall finnas en standard för smidig 
integration mellan olika program, system och operativsystem. Microsoft menar att med .NET 
sker en samverkan mellan olika system mycket bättre och enklare. 
 
Språket C# kommer från programmeringsspråken C och C++ men liknar också väldigt 
mycket Java. Microsoft tog det som fungerade i dessa språk och inkluderade nya funktioner 
och skapade C#. Det som är bra med C# är att språket är lätt, modernt och objektorienterat. 
Lätt för att svårigheterna som fanns i C++ och C (till exempel makron, mallar och multipel 
arv) är bort plockade. C# är modernt för att det innehåller de flesta funktioner (till exempel 
undantagshantering) ett modernt språk skall innehålla. C# är ett objektorienterat språk för att 
det har stöd för inkapsling, arv och polymorfism.  
 
C# är även ett fåordigt språk, det innehåller ett antal nyckelord som bildar grunden på vilken 
språkets funktionalitet är byggd. (Bradley, L Jones, 2002) 

6.1 Precom:s uppbyggnad 
PocketMobile Communications AB (PM) använde grundmodul (kommunikationslager och 
mobil databas), orderhantering, digital signatur, digitalt formulär och skanning 
(streckkodsläsning) vid utveckling av JAB:s system. Som specialmoduler användes 
webbaserat boknings- och övervakningssystem.  
 
PM anpassade sitt webbaserade bokningssystem som redan fanns för JAB. Det webbaserade 
systemet inkluderade samtliga önskade funktioner i kravspecifikationen och koppling mot 
PreCom: s kommunikationsserver för vidare länk ut till PreCom: s mobila system. Med hjälp 
av kommunikationsplattformen användes WLAN som kommunikationsteknik till de mobila 
enheterna där det var möjligt och i övriga fall användes GPRS. Vidare hade det webbaserade 
bokningssystemet avvikelsehantering där bokningsavdelningen omedelbart fick meddelande 
om en lastning, omlastning eller avlastning har missats. Bokningssystemet var även kopplat 
mot JAB:s ekonomisystem vilket gjorde att administrationen av fakturering effektiviserades.  
Modulen för orderhantering kopplade samman utförd aktivitet med enskild order. 
 
Den mobila personalen kunde i handdatorn bl.a. se:  
* Aktuella arbetsordrar  
* Alla detaljer kopplad till varje arbetsorder så som fraktsedel, tid, kund, namn, koder m.m. 
* Adresser och tid för upphämtning och lämning av paket/gods 
 
Från det fasta systemet kunde man sända arbetsorder ut till handdatorerna och fick då en 
bekräftelse (när arbetsordern hade mottagits) tillbaka till systemet. 



52 
 

Handdatorer hjälpte personalen vid lastning, omlastning och avlastning och gav dem hård 
kontroll med hjälp av skannermodulen (modul för streckkodsläsning) och orderhanteringen 
ihopkopplat. Varje pakets fraktsedelsnummer (streckkod) skannades (på varje handdator 
sitter en streckkodsläsare) och handdatorn visade för användaren vilken åtgärd han skulle 
utföra (lasta av eller omlasta). Lastades till exempel paketet av loggade handdatorn detta och 
meddelade det centrala systemet. Det vill säga att det skedde återrapportering av utförda 
arbetsorders till systemet. Vid återrapportering visades också tiden för utförd åtgärd. 
Med hjälp av den digitala signaturen (som var kopplade till det digitala formuläret) kunde 
personalen få en signatur av mottagaren direkt på handdatorns skärm. På så sätt försvann 
pappershantering och arkivering av kvittenser. 

6.2 Testning av PreCom 
Det färdigt utvecklade systemet testades innan det presenterades för de anställda. Systemet 
testades bl.a. med att göra en bokning med förgånget datum (systemet godkände inte 
bokningen). Ett annat test var att göra en bokning på ett tåg vars tid redan hade passerat 
(systemet godkände inte bokningen). Jag testade att boka en order för att se om ordern 
skickades till aktuell handdator eller inte, det gjorde den och handdatorn gav ifrån sig ett pip 
när den mottog ordern. Jag accepterade en mottagen order i handdatorn för att se om statusen 
accepterad visas i bokningssystemet, det gjorde det. Efter att PreCom hade installerats på 
Göteborgsstation fick personalen använda både TEPEXC och PreCom under en tid för att 
lära känna systemet samt att meddela mig om något inte stämde eller behövdes ändras. Alla 
bokningar och andra aktiviteter gjordes i båda systemen under testperioden. Under denna tid 
upptäckte kundtjänst att priset på bokningarna blev fel och att systemet inte tog hänsyn till 
kilometertabellen, vilken används om ett paket skall levereras till mottagarens adress och inte 
bara till destinationsstationen (se kravspecifikationen, bilaga A). Fredrik Kågebjer och 
Ragnar Martinsson besökte JAB flera gånger under denna testperiod för att försäkra sig om 
att systemet fungerade precis som det var beställt. PocketMobile Communications AB har 
hand om systemets support och om fel skulle dyka upp i framtiden löser de det, så fort JAB 
kontaktar dem. Efter denna testperiod installerades PreCom först på Stockholm- och 
Norrköpingstation och därefter på alla andra stationer. Det är viktigt att system gås igenom 
och testas noga innan alla användare får använda det. De anställda skulle annars inte lita på 
systemet om de fann fel på funktionerna, det är inte roligt att få ett nytt system som visar sig 
vara ofullständigt. 

7. Fakturering 
JAB använder SPCS (Scandinavian PC Systems)- faktureringsprogram. Hittills har JAB 
fakturerat manuellt i detta program. Men nu när JAB skall fakturera sina Expressgodskunder 
(5000 st.) själv är det omöjligt att fakturera varje kund manuellt.  
JAB beställde ett programstillägg till SPCS – faktureringsprogrammet, av företaget 
Konsultringen i Sverige AB, vilket i princip gör följande: 
 

• tar en inkommande fil och omvandlar det till fakturor 
• skapar en specialfil av fakturorna åt Posten Sverige AB (Posten). JAB 

upprättar anslutning till Posten eDI med hjälp av Dos-kommandofönster och 
sänder specialfilen till Posten. Posten skriver i sin tur ut fakturorna och 
skickar dem till respektive kund. Denna tjänst heter Posten E-brev. 

• skapar sedan en specialfil av fakturorna till FöreningsSparbankens 
Kundinkasso. JAB skickar denna specialfil till Kundinkasso med e-post. 
Kundinkasso bevakar sedan dessa fakturor så att de blir betalda.  
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• läser in återrapportering från Kundinkasso. Varje inbetald faktura 
rapporteras på en bifogad fil som sänds med e-post till JAB. Filen läses in 
av SPCS – programtillägg och de betalda fakturorna avprickas i SPCS – 
fakturaprogrammet. 

 
 
 
Inkommande fil 
Den inkommande filen kom ursprungligen från PNL men JAB:s VD ville att PocketMobile 
Communications AB skulle ha hand om filen. 
 
Varje arbetsorder som har avslutats sparas i en databas skapat av PocketMobile 
Communications AB (PM). Databasen ligger i en server hos PM. Varannan vecka skickas en 
fil från denna databas med e-post till JAB. 
 
Filen har tillverkats efter en mall, vilken PM har fått av en SPCS konsult. Filen innehåller 
uppgifter om samtliga Expressgodssändningar under denna tvåveckorsperiod. Med uppgifter 
menas bl.a. fraktsedelsnummer, kundnummer, vikt, pris o.s.v. .Varje uppgift har en viss 
position (plats på filen). När filen läses in av SPCS – programstillägget hamnar varje uppgift 
på rätt plats i fakturamallar. Finns uppgifterna på fel plats i filen får JAB ett felmeddelande 
av tilläggsprogrammet och skapande av fakturor misslyckas. 
 
Under en tid testade jag om fakturorna som skapades med filer från PM såg exakt likadana ut 
som de fakturor JAB skickade till kunderna med filer från PNL. I början fann jag några 
småfel, t.ex. hamnade paketuppgifterna lite överallt i fakturamallen. 
Jag noterade felen och meddelade PM om dem. PM fick avhjälpa felen och skicka nya filer. 
Så fortsatte vi tills filerna fick rätt format och ursprungs fil från PNL behövdes inte längre. 
JAB avslutade sitt samarbete med PNL och hade nu hand om sina egna fakturor och 
fakturaintäkter. 
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8. Slutdiskussion  
I detta arbete har jag lärt mig att förstå och tillämpa förändringsanalys med SIM –metoden. 
Även om jag inte har hunnit fördjupa mig mer i vissa delar, p.g.a. tidsbrist, har jag förstått 
FA/SIM-metodens arbetsgång. Förändringsanalysens resultat är en bra grund om man vill 
genomföra verksamhetsförändringar. Syftet med förändringsanalysen var att kartlägga JAB:s 
verksamhet samt att analysera de förändringsbehov som existerar för både verksamheten och 
bokningssystemet. Det är otroligt hur mycket som kommer fram med en förändringsanalys. 
Det fanns många dolda problem, vilka skulle helt ha missats helt om förändringsanalys inte 
genomförts. 
 
Jag tycker att jag lyckades skapa en bra bild över problemen och jag är väldig nöjd med 
förändringsåtgärderna. I början visste jag att ett eventuellt systembyte behövdes men var inte 
så säkert om det var lönsamt. Men förändringsanalysens resultat visade att många problem 
skulle försvinna och verksamheten skulle effektiviseras med ett nytt system. I längden skulle 
ett systembyte bara vara mycket positivt och ge stora vinster i kvalitet. 
  
Utformningen av kravspecifikationen lärde mig hur viktigt det är att vara korrekt och att 
tänka på alla möjliga användarfall som kan förekomma. Det fick inte förekomma svaga eller 
ofullständiga krav. Jag gick först igenom kravspecifikationen med JAB:s VD och sedan gick 
vi tillsammans igenom den med PM för att inga tvetydigheter skulle uppstå. 
 
Boknings- och kommunikationssystemet utvecklades efter kravspecifikationen och JAB var 
mycket nöjd med det. Jag fick testa systemets olika funktioner. Det fanns några detaljer som 
skulle rättas till och Fredrik Kågebjer och Ragnar Martinsson på PM ordnade dem utan något 
större dröjsmål. Sedan fick de andra användarna vara med vid framtagning av systemet och 
komma med synpunkter. De tyckte att systemet uppfyllde deras krav och var väldigt ivriga 
med att börja arbeta med det. Under en tid fick de anställda arbeta i båda systemen för att 
sedan helt lägga undan det gamla Dos-programmet. Först fick Göteborgsstationen använda 
systemet. Tanken var att eftersom Göteborgsstationen är JAB:s huvudkontor bör de anställda 
där bekanta sig med systemet först. Då kan de hjälpa andra stationer vid behov. 
 
Bokningssystemet är användarvänligt och enkelt. En nyanställd skulle lätt kunna förstå 
systemet. Alla användare fick dessutom utbildning av systemet. Det medförde att användarna 
sedan inte var lika obekanta och rädda för systemet, vilket de var för det gamla systemet. 
 
Eftersom systemet är webbaserat kan man använda det bara man är uppkopplat mot Internet. 
Detta möjliggör för JAB:s VD att till exempel se hur verksamheten skötts. Han kan se på 
dagens statistik eller skicka meddelande till en viss station var han än befinner sig. För JAB:s 
del har detta system betytt väldigt mycket positivt. Nu har kundtjänst alla paket under 
kontroll tack vare PreCom: s huvudsida där alla bokningar syns. Kundtjänst kan till exempel 
se om en station som skall lasta om ett paket inte har accepterat detta i sin handdator, då kan 
man skicka ett meddelande till eller ringa upp den aktuella stationen och påminna om 
omlastningen. På så sätt förhindrar kundtjänst att de anställda på stationen missar paketet. 
Handdatorerna blev också snabbt mycket populära bland de anställda då de nu skulle slippa 
arkivera kundens signering och sedan faxa en kopia på den till kundtjänst varje gång en kund 
begärde det. Nu signerar kunden direkt på handdatorns display och signeringen kommer då 
med i systemet, vilken kan skrivas ut av både kundtjänst och kunden själv. 
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Statistiksidan räknar ut hur många paket varje underleverantör har lastat, omlastat, avlastat, 
hämtat in paket från en kund till stationen och levererat paket ut till en kund. Tack vare denna 
funktion kan JAB:s VD ha kontroll över sina leverantörskostnader.  
 
Integreringen med faktureringsprogrammet har effektiviserat administreringen av fakturor. 
Nu kan JAB fakturera sina kunder utan att PNL är delaktigt. Detta har bl.a. bidragit med 
mindre pappersarbete mellan dessa företag. 
 
PreCom är även kopplat till JAB:s hemsida, www.jabsl.com, vilket gör det möjligt för JAB:s 
kunder att både söka efter sitt paket (tracking) om de har ett fraktsedelsnummer och se på 
tågtider. När de söker efter sitt paket på hemsidan visas en sida med paketets samtliga 
uppgifter (avsändare, mottagare, vikt o.s.v.) och paketets status (om det t.ex. har kommit 
fram till slutdestinationen eller inte). 
 
Med detta arbete har jag förstått hur viktigt det är att involvera de anställda när olika 
förändringar i verksamheten skall ske, på så sätt uppnår företaget det bästa resultatet. Då 
kommer de funktioner som de verkligen vill ha och behöver med. Ett företag måste se efter 
sina anställda och deras behov, de anställdas välbefinnande gör att de arbetar bättre. Det gör 
att verksamheten kan uppvisa bättre resultat (både ekonomiskt och socialt). 
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Bilaga A Kravspecifikation 
Kravspecifikation på boknings- och kommunikationssystemet som PocketMobile 
Communications AB har utvecklat åt JAB Shipping AB. 

Övergripande om systemet 
Systemet skall vara enkelt att använda. 
Systemet skall effektivisera JAB:s verksamhet. 
Systemet skall vara anpassat till JAB:s verksamhet. 
Systemet skall var webbaserat och användarvänligt. 
Systemet skall kunna kommunicera med andra program. 
Det skall vara möjligt att vidareutveckla systemet. 
Användarna skall kunna kommunicera med varandra via systemet med hjälp av en 
meddelandefunktion.   
Användarna skall få utbildning och information om systemet. 
Det skall finnas tre övervakare som har tillgång till hela systemet, andra användare skall ha 
begränsat tillgång. 
Vid varje tillägg, bokning eller ändring skall användarens namn visas på sidan. På så sätt 
stoppas eventuella direkta misstag eller sabotage.  

Användarfall 
En användare loggar in  

Samtliga användare tilldelas ett användarnamn och ett lösenord, vilka används 
på första sidan (inloggningssidan) för att kunna få tillgång till systemet. 

  
En användare lägger till en ny kund 

Användaren skriver in kundens samtliga uppgifter. Kunden tilldelas automatiskt 
ett kundnummer.  

 
En användare bokar ett Expressgods 

Användaren markerar vilket tåg som är önskat, skriver in kunduppgifter och 
paketinformation. Sedan skrivs denna sida ut i form av ett A4-papper och sätts 
fast på paketet.  

  
En användare ändrar en bokning 

Användaren letar upp bokningen med hjälp av fraktsedelsnumret och ändrar 
uppgifter som skall ändras. 

 
En användare söker ett paket 
 Användaren letar efter paketet med hjälp av fraktsedelsnumret.  
 
En användare tittar på tågtider 

Användaren kan se alla tåg som åker ifrån eller kommer till olika städer i hela 
Sverige. 

 
En användare vill se öppettider på en speciell station  
 Användaren väljer station och alla uppgifter på stationen visas. 
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En användare vill få prisuppgifter 
Användaren väljer produkt, vikt och avsändarens samt mottagarens stad. Priset 
på sändningen visas både inklusive och exklusive moms. 

 
En användare vill sända ett meddelande till en station 

Användaren skriver sitt meddelande i en meddelande ruta och väljer sedan 
stationen den skall skickas till. Meddelande kan också skicka till alla stationer.  

En användare vill läsa ett meddelande 
Användaren ser att ett meddelande är mottaget och läser det. Därefter kan det 
tas bort. 

Övervakare 
En övervakare vill kreditera en sändning 

Supervisorn letar upp sändningen med hjälp av fraktsedelsnumret och krediterar 
den . 

 
En övervakare vill lägga till en produkt 

Supervisorn skriver vad produkten heter och dennes egenskaper. Sedan sparas 
produkten. 

 
En övervakare vill se statistik   

Supervisorn väljer datum. Alla händelser på detta datum visas. Supervisorn kan 
även se hur mycket varje station har tjänat in på det valda datumet. 

 
En övervakare vill ändra inställningar 

Supervisorn ser samtliga användare samt deras lösenord, han ändrar det som 
behövs ändras. 

Funktionella krav 
Användare av systemet skall kunna: 
 
Se nedanstående ikoner på efter ha loggat in: 
 
kund  
order 
tågtidtabell 
pris 
avisering 
sök 
station 
statistik 
inställning 
kreditering 
produkter 
meddelanden 
fel 
 
Själva huvudsidan efter inloggning skall vara en beläggningssida. Alla bokade sändningar 
till alla stationer skall visas radvis. På slutet av varje rad skall man kunna se vilken åtgärd den 
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aktuella stationen skall utföra. Den kolumnen med åtgärder skall egentligen visa paketets 
status. Om det skall till exempel avlastas och senare om det har blivit avlastat. 
 
 
 
Sidan för att lägga upp nya kunder ska innehålla plats till följande: 
- Företagsnamn 
- Organisationsnummer 
- Leveransadress 
- Postnummer 
- Ort 
- Faktureringsadress  
- Telefonnummer 
- Faxnummer 
- Referens på företaget (vem/vilken avdelning på företaget som beställer kundnumret) 
- Eventuell rabatt  
- Avtalskund (ruta för kryss) 
- Betalningsvillkor 
 
Sidan för att lägga upp en order (frakt bokning) ska innehålla plats till följande: 
 
- Namn och adress på företaget som fakturan ska gå till 
- Företagets kundnummer  
- Referens på fakturan (så att ekonomiavdelning vet vem de ska vända sig till då fakturan        
  kommer till dem) 
- Namn och adress på avsändaren 
- Namn och adress på mottagaren 
- Referens och telefonnummer hos mottagaren (till vem ska paketet lämnas) 
- Antal 
- Vikt 
- Datum och tid (vid val av passerat datum eller tid ska systemet säga ifrån) 
- Fraktsedelsnummer (ska genereras automatiskt) 
- Hämtning (ska bud hämta paketet) 
- Utkörning (ska bud köra ut paketet) 
- Vilken sorts Expressgodsprodukt detta paket är (priset varierar beroende på produkt val) 

*X-pac 
*X-range 
*XG  

- Systemet ska sedan ge förslag på tillgängliga tåg, tågtider, eventuella byten 
  och priset på frakten 
 
Efter val av tåg och godkännande av ordern skall man kunna se hela ordern på ett A4-         
papper, pappret skall sedan skrivas ut och sättas i ett plastfack som sedan sitter på paketet 
under hela resan. 
 
Viktigt: 
 
* vid registrering av ny order skall befintliga kunder finnas i en rullista och vid val av önskat 
företag ska företagets uppgifter komma upp, detta gör att den som ska registrerar ordern 
sparar tid och bokningen kan göras snabbare. Samma funktion skall finnas på mottagardelen. 
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* spärr skall finnas på referens rutan: när ingen referens är angivet ska bokningen inte  
godkännas, det är ett måste då vissa kunder vägrar att betala fakturan de får av JAB. Kundens 
ursäkt brukar vara att de inte vet vem som har beställt frakten och därmed kan de inte betala 
fakturan. 
 
* fraktsedelsnumret skall vara unikt för varje paket, användning av nummerserie med många 
siffror gör att risken att två paket får samma nummer är ytterst minimalt. 
Nummerserien skall visas även som streckkod, detta för att en snabb inläsning av siffrorna 
med en streckkodsläsare skall vara möjligt. 
 
* vid val av hämtning av paketet skall systemet ta avsändarens postnummer och jämföra det 
med en avståndstabell. 
Avståndstabellen är en tabell som visar exakt antal kilometer mellan vald postnummer och 
vald avsändarstation. Om antalet kilometer till stationen överstiger de kilometer som ingår i 
inhämtningspriset skall avgift tas för varje extra kilometer. 20 kilometer ingår i priset. 
 
* även vid val av utkörning av paketet skall systemet jämföra antalet kilometer från 
mottagarstationen till mottagarens adress. Om avståndet överstiger de kilometer som ingår i 
utkörningspriset ska avgift tas för varje extra kilometer. 20 kilometer ingår i priset. 
Avståndstabellen, vilken är en tabell i programmet Excel, kommer PM att erhålla från JAB.  
 
* olika produkter:  
 - X-pac     = paket/brev upp till 1 kg. 
 - X-range = paket mellan 1 – 10 kg 
 
 - XG-10        = paket mellan 11 – 20 kg 
 - XG-20 = paket mellan 20 – 30 kg 
 - XG-30 = paket över 30 kg  
  
 - Solution = anpassad lösning för kunden 
 - Rapid = internationell expresslösning 
 
* när det gäller priset så skall den som registrerar ordern kunna göra en ändring i det och ge 
ett eget pris, kallad solution.  
 
*En anmärkningsruta skall finnas på bokningssidan, där man skall man kunna skriva in 
avvikelser, t.ex. varför priset på frakten är lägre än vad det egentligen skulle ha varit. 
 
* om tågen som föreslås av systemet vid en bokning inte är tillräcklig bra skall den som 
lägger ordern kunna göra egna tåganslutningar, systemet skall inte vara fast. 
 
Sidan för tågtidstabell ska innehålla plats till följande: 
 
- En avsänderstation ska väljas (alla stationer ska finnas i en rullista)  
- En mottagarstation ska väljas (alla stationer ska finnas i en rullista) 
- Datum 
När ovanstående tre punkter är ifyllda skall en lista på tillgängliga tåg samt eventuella 
omlastningar visas. Tågtider skall länkas in från SJ-tågtidstabeller. 
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Sidan för pris ska innehålla plats till följande: 
 
- Avsändarens postnummer ska anges och om hämtning önskas 
- Mottagarens postnummer ska anges och om utkörning önskas 
- Paketets vikt och produkt val ska anges 
När ovanstående tre punkter är ifyllda beräknas priset. Det som ska visas är fraktens pris, 
hämt- och/eller utkörningens pris och pris för eventuell kilometertillägg. Priset skall visa 
inklusive och exklusive moms. Priset räknas ut från en prislista som PM kommer att erhålla 
från JAB.  
 
Sidan för avisering ska se ut på följande vis: 
Det skall vara en beläggningssida, där dagens frakter ligger radvis. Station väljs ur en rullista 
och därefter visas:  
        
- Fraktens ankomst datum och tid 
- Tågnummer 
- Vilken åtgärd ska göras: avlastning eller omlastning 
- Utkörning eller ej 
För fler detaljer om frakten skall man kunna klicka på den och fraktens uppgifter skall visas. 
 
Sidan för sök:  
 Man skall kunna söka ett paket om man har ett av följande information: 
  
- Ordernummer 
- Avsändarens namn 
- Mottagarens namn 
- Order datum 
- Avsändarstation 
- Mottagarstation 
 
Man skall kunna söka en kund om man har ett av följande information: 
  
- Kundnummer 
- Företagetsnamn 
- Organisationsnummer 
- Telefonnummer/faxnummer 
- Leverans adress/postnummer 
 
Sidan för stationer skall innehålla plats till följande: 
Station från en rullista väljs, därefter skall nedanstående uppgifter på vald station visas: 
 
- Adress & postnummer 
- Telefonnummer & faxnummer 
- Öppettider 
- Utkörning under helg möjligt eller inte 
 
Ovanstående punkter skall finnas med i det nya systemet. Naturligtvis kan förslag på 
förbättringar/ändringar från leverantören diskuteras. 
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Bilaga B Kravspecifikation 
Kravspecifikation på de mobila enheterna som PocketMobile Communications AB har 
utvecklat åt JAB Shipping AB. De mobila enheterna innehåller nedanstående funktioner men 
fler funktioner kan läggas till om JAB önskar göra det i framtiden, till exempel GPS (Global 
Positioning System, navigeringshjälp) 

Mobilenhet - handdator 
Den skall innehålla mycket få funktioner och vara relativt enkel. Funktioner som skall finnas 
i den är följande: 
 
- En beläggningslista: det är en lista som innehåller dagens bokningar till den inloggade 
stationen. Bokningarna skall stå radvis med önskad åtgärd (lasta, avlasta eller omlasta), 
tågnummer, fraktsedelsnummer och tid. Varje avklarat paket skall försvinna från listan. 
Önskar personalen se ytterligare information om paketet skall han ”klicka” på önskat 
fraktsedelsnummer och all paketinformation (avsändare, mottagare o.s.v.) skall visas. 
 
- Varje paket skall kunna bli: 

 
* motprickat, det skall personalen utföra när ett paket lastas på ett tåg, 
omlastas till ett annat tåg eller lastas av ett tåg. 
 
* kvitterat, mottagaren signerar direkt i handdatorn när han tar emot sitt paket.  
 
* avvikelserapporterat, ibland sker oväntade händelser och dessa skall 
rapporteras in i systemet. Dessa händelser kan till exempel vara att paketet har 
gått sönder eller mottagaren vägrar ta emot det.  
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Bilaga C PreCom: s huvudsida - ett förslag 
 
Ett förslag, gjort av mig i programmet Excel, på hur huvudsidan i bokningssystemet skall se 
ut efter att en användare har loggat in visades för PocketMobile Communications AB.  
Bilaga D visar huvudsidans utseende efter att den hade utvecklats efter denna mall. 
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Bilaga D PreCom: s huvudsida – i verkligheten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


