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Sammanfattning 
 

Kundnöjdhet är en central del för många företag, däribland Exacta Distributionscenter. För att höja 

den hos dem har vi, på uppdrag av dem, utrett hur den kan höjas. Detta genom utredning av hur 

verksamheten arbetar idag, och utifrån det utvecklat ett felhanteringssystem och en 

rekommendation om hur företaget i framtiden bör arbeta. Uppsatsen redogör hur vi med stöd i 

erkända felhanteringsprocesser tagit fram en artefakt och rekommendationer till Exacta 

Distributionscenter. Resultatet blir en kundportal där kunderna kan hantera sina ordrar där det 

uppstått ett problem, och flera rutiner i hur verktyget ska användas.  

 

Abstract 
 

Customer satisfaction is a key aspect for many corporations, among them Exacta 

Distributionscenter. To raise their customer satisfaction, we have researched ways to raise 

customer satisfaction through the implementation of an error-handling system and 

recommendations on how the organization should function in the future. This paper describes how 

these recommendations and the application has been developed, through help in existing theories. 

This results in a customer portal with the main purpose to provide help in handling orders with 

errors, and several routines recommended to Exacta Distributionscenter.  
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1. Inledning  

Inledningen innefattar en kort bakgrund för företaget Exacta Distributionscenter som vi valt att 

arbeta med. Nedan följer även problemen som företaget står inför idag och hur dessa problem 

förväntas lösas. Även vad vi kan sätta för frågeställningar med dessa problem som utgångspunkt. 

 1.1 Bakgrund 

Exacta Distributionscenter är ett företag som bedriver tredjepartslogistik, nedan kallat 3PL. 3PL 

innebär att ett externt företag hanterar lager och distribution åt ett annat företag (Logistics List, 

2014). Exactas affärsidé är att tillgodose kunders hela behov av varumottagning, lager samt 

leverans. Vem som helst skulle således i teorin kunna starta en e-handel eller postorderbutik utan 

att någonsin hantera fysiska produkter. Detta är lämpligt vid t.ex. importering av varor där 

lagerlokal saknas. Exacta grundades år 1979 och har en basbemanning på ca 30 personer, där fler 

omgående kan ringas in efter behov. De är även fler under högsäsonger så som innan jul. Dagligen 

hanterar de ca 1000 paket (Fredrik Strandler VD Exacta DC, personlig kommunikation, april/maj 

2014). 

  

Definitionen av 3PL är “ett externt företag som hanterar, kontrollerar och levererar logistik åt ett 

företag”. (Hertz & Alfredsson, 2003) Det är en marknad som växt fram av flera olika skäl; 

exempelvis tillåter det företag att fokusera på sin produktion eller kärnprocess. Detta gör att 

resurser som skulle lagts på distribution kan användas på annat håll. En annan anledning är att 

distribution och logistik är 3PL-företags kärnprocess, dvs. det de är experter på, därför är det säkert 

att anta att ett 3PL-företag kommer att sköta leveranser och försändelser mer effektivt än ett 

produktionsföretag (Vaidyanathan, 2005; sid 89). Sedan 3PL introducerades på marknaden har det 

övergått från att bara vara distributionstjänst till att skapa kundvärde men kan även användas till 

marknadsföring genom att 3PL-företaget packar varorna i kartonger med företagens (klienternas) 

namn. Förutsatt att 3PL-företaget har ett relativt avancerat IT-system kan man även hitta mönster 

om t.ex. var geografiskt kunder beställer en speciell vara och möjliggöra utveckling inom företaget 

där (Vaidyanathan, 2005, sid 90). 

  

Det finns flera olika typer av 3PL; lokala som arbetar inom ett geografiskt begränsat område och 

så kallade worldwide-3PL som distribuerar över hela världen. Segregeringen kan även ske enligt 

nedanstående bild (se Fig. 1) beroende på om företagen säljer en standardiserad tjänst eller en 

skräddarsydd tjänst till varje enskild kund. 
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Fig. 1 Beskriver olika typer av tredjepartslogistik (Källa: Hertz, Alfredsson, 2003) 

  

  

  

 

Exacta finns på två orter i Sverige, Uppsala och Hallstavik och har totalt  ~10.000 kvm lageryta. 

Till vardag finns ca 30 anställda, men fler tas in vid behov, exempelvis vid högsäsong. Exacta 

erbjuder sina kunder anpassade lösningar eftersom olika kunder har olika behov. Några kanske vill 

ha tillgång rent fysiskt till varorna och verkar på någon av orterna, då placeras det givetvis i lager 

på "rätt" ort. Exacta DC ämnar alltså vara tämligen flexibelt och öppet mot sina kunder men saknar 

avancerat IT-stöd för att understödja detta, därför kategoriseras det  under Customer adapter, taget 

från Fig. 1. De har även möjlighet att distribuera paket över hela världen men finns endast 

geografiskt representerat i Sverige, därför blir det då genom 4PL - fjärdepartslogisktik. (Fredrik 

Strandler VD Exacta DC, personlig kommunikation, april/maj 2014) 

                     

Det finns ett flertal anledningar till varför det kan gynna företag att använda sig av 3PL. Som ovan 

nämnt tillåter det företag att fokusera på sina kärnprocesser. Utöver det så får renodlade 

transportföretag, så som Exacta, andra priser vid inköp av t.ex. kartonger. Detta är en kostnad som 

kan ses som trivial, men som i större skala kan betyda en väsentlig del för ett företags ekonomi. 

(Torbjörn Lundmark VD Vagnerpool AB, Intervju 2014-05-14) 
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1.2 Problemformulering 

En av de största delarna av Exacta DCs verksamhet är distribution av brev och paket och därmed 

är det viktigt att försändelserna kommer fram som de ska och i rätt skick. Exacta DCs framgångar 

styrs till stor del av deras kunders (klienters) grad av tillfredställelse. I processen av att leverera 

paket och brev till klienternas kunder uppstår ibland problem av olika slag med försändelserna när 

de paketeras och under leverans. (Fredrik Strandler VD Exacta DC, personlig kommunikation, 

april/maj 2014) 

 

Att slutkunderna (Exacta DCs klienters kunder) får sina paket levererade med fel innehåll, att 

produkterna är skadade och att leveransen anlänt till fel adress eller inte alls är bland de fel som 

ibland förekommer när en leverans inte går som den ska. Problem kan även uppstå vid förpackning 

av ordrar då Exacta oftast har tillgång till grossistens artikelnummer, men på packsedeln står 

klientens artikelnummer förmedlat. I dessa fall kan det till exempel vara så att fel produkter packats 

eller att fel antal av en viss produkt packats. (Fredrik Strandler VD Exacta DC, personlig 

kommunikation, april/maj 2014) 

 

I dagsläget sker felrapportering från slutkunder via det företag som sålt produkten som sedan 

förmedlar felet till Exacta via telefon eller e-mail. Enligt Exacta så sker hanteringen av dessa 

felanmälningar successivt men ganska oreglerat och odokumenterat (se Fig 2). Uppföljningen på 

en felanmälan är även den oreglerad och ingen dokumentering förs på hur en felanmälan följts upp 

och vem som följt upp den. Det finns ingen reglering eller rutin på att klienten skall få muntlig 

eller skriftlig återkoppling när ett ärende avhjälpts. (Fredrik Strandler VD Exacta DC, personlig 

kommunikation, april/maj 2014) 

 

Exacta har tidigare utrett alternativa lösningar för att kunna höja kvalitén gentemot sina kunder. 

Då har bl.a. idéer om att kvalitetscertifiera sig med lämplig ISO-certifiering men eftersom bolaget 

är relativt litet med relativt liten omsättning finns helt enkelt inte kapital till att uppfylla alla krav 

och årliga kontroller. Därav fanns intresset att hitta alternativa lösningar och anledningen till att vi 

fått chansen att arbeta på en lösning tillsammans med Exacta DC i och med detta projekt. (Fredrik 

Strandler VD Exacta DC, personlig kommunikation, april/maj 2014) 
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Fig 2 Bilden visar vår tolkning av hur felhanteringsprocessen ser ut idag. (Källa: Fredrik Strandler VD Exacta DC, 

personlig kommunikation, april/maj 2014) 

 

 

Enligt Exacta innebär dessa varierande problem att deras klienter blir eftersom det utåt sett inte 

syns att Exacta sköter deras leverans. Kundnöjdheten är enligt Exacta självklart en väldigt viktig 

stomme i företagets affärsverksamhet och det är naturligtvis viktigt att man alltid strävar efter att 

förbättra den. (Fredrik Strandler VD Exacta DC, personlig kommunikation, april/maj 2014) 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur ett felrapporteringssystem kan utformas utifrån en 

teoretisk felhanteringsprocess och krav från en aktör inom tredjepartslogistikbranschen samt vilka 

organisatoriska ändringar som bör implementeras/ändras av Exacta DC utifrån studiens 

rekommendationer. Aktören som systemet kommer att byggas för och från vilka kraven kommer 

att levereras är Exacta DC. Den teoretiska grund som systemet kommer att utformas kring är 

Johnstons felhanteringsprocess, detta för att Exacta DC behöver en tydlig struktur över deras 

felrapportering och felhantering. Utförligare beskrivning av Johnstons felhanteringsprocess och 

varför den valts följer. För att uppfylla syftet kommer en artefakt att utvecklas utifrån kraven och 

felhanteringsprocessen.  
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1.4 Avgränsningar 

Eftersom projektet är tidsbegränsat måste vissa avgränsningar göras. Projektet kommer att fortgå 

under totalt tio (10) veckor. Därför har vi valt att begränsa webb-portalen till endast ett fåtal 

funktioner, när det rimligtvis skulle fylla en större roll för företagen om man adderade flera 

funktioner så som lagersaldohantering, orderhantering, lista över planerade leveranser m.fl. 

Artefakten kommer med andra ord bara att klassas som en prototyp och en grund för hur ett 

framtida system som faktisk kommer implementeras kommer att se ut. 

1.5 Kunskapsintressenter 

Intressenter för denna uppsats är huvudsakligen företag med liknande förutsättningar och 

organisation som Exacta DC, alltså företag som bedriver tredjepartslogistik. Dock kommer många 

andra typer av företag i alla många olika branscher kunna dra nytta av denna uppsats då bygget av 

artefakten som hanterar felanmälningar har många delar i sig som inte nödvändigtvis skulle fungera 

att använda i endast marknaden för tredjepartslogistik.  

  

Exactas klienter och även klienter till företag med liknande förutsättningar (se ovan) kan ses som 

intressenter då de kan komma att gynnas av en utvecklad webb-portal för felhantering. 

 

Klienternas slutkunder är också intressenter som skulle gynnas av ett lyckat slutresultat som 

mynnar ut i en fungerande artefakt som kan förbättra servicen.  
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2. Metod 

I detta metodkapitel kommer metoden vi använt oss av i denna uppsats och delarna som denna 

innefattar att redogöras och. Val av källor och metoder för datainsamling redogörs också under 

detta kapitel.                    

2.1 Forskningsansats 

Denna forskning kommer att baseras på designteori, så kallad ‘design science’. Uppsatsen kommer 

att syfta till att visa för läsaren hur en artefakt från grunden skapas och hur detta system unikt byggs 

upp för ett 3PL-företag som Exacta DC. Uppsatsen kommer att visa hur artefakten byggs upp med 

genom att analysera kraven som ställts, designa artefakten efter dessa krav och utifrån krav 

framtagna från Johnstons felhanteringsprocess. Anledningen till att vi valt att använda oss av 

design science är då syftet med uppsatsen är att visa hur en artefakt kan skapas Design science 

syftar till att redogöra för läsaren just hur en artefakt tas fram och delarna av denna process. 

 

I boken Researching Information Systems and Computing skriver Oates (2006, sid 108-109) att 

det grundläggande finns fyra olika delar i en artefakt som skapas inom design science: 
 

 

● Teoretiska begrepp 

○ De koncept och/eller vokabulär som används inom det relaterade IT-området. 

● Modeller 

○ En kombination av teoretiska begrepp som tillsammans visar och representerar en 

situation för att förklarar problem och visa en lösning. Exempel på detta är 

flödesscheman, så kallade “use cases” eller storyboards. 

● Metoder 

○ Guider på modellerna som ska skapas och delarna av processerna som följer dessa 

för att lösa problem med hjälp av IT. 

● Instansiering 

○ Ett fungerande system skapas som visar hur teoretiska begrepp, modeller, 

metoder, idéer, genrer och teorier kan användas i ett datorbaserat system. 
 

(Oates, 2006, sid 108-109)  
 

Enligt Oates kan alla dessa delar eller bara vissa av dem användas för att skapa ett så kallad 

“kunskapsbidrag” genom en artefakt. Vår forskning kommer utmynna i en instans av ett IT-system 

där vi med hjälp av metoder visar hur flöden och processer bör se ut i vid en teoretisk 

implementation av den nya artefakten. Denna instans kommer sedan jämföras med teorier och 

forskning som gjorts förut inom området.   

 

Oates (2006, sid 109) nämner också i sin bok att design science vanligtvis inriktar sig på att lösa 

ett problem som existerar vilket är det vi kommer göra med skapandet av vår artefakt och 

forskningen som leder fram till det.  
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Oates (2006, sid 111-112) skriver att design science innebär “Learning via making”. Med detta 

menar han på att forskningens värde framställs genom hela processen, från en idé och förståelse 

till en färdig produkt. Enligt Oates innefattar denna process 5 steg: 
 

● Medvetenhet 

○ Förståelsen och erkännande för problemet som existerar. Denna förståelse kan 

komma ifrån litteratur och tidigare förslag på forskning, via observationer (Oates, 

2006, sid 111-112). I vårt fall kommer den på begäran av en klient, d.v.s. Exacta 

DC. Exacta är medvetna om de problem de står inför, alltså bristande felhantering, 

och en vilja för att förbättra denna process finns. 

 

● Förslag 

○ Oates beskriver det som ett hopp från att vara nyfiken på ett problem till att ha en 

preliminär eller hypotetisk lösning på problemet (Oates, 2006, sid 111-112). Detta 

kan relateras till sättet vi tillsammans med Exacta gått tillväga när vi försökt lösa 

problemet. En idé om att en webb-portal måste byggas utifrån en process har 

uppstått, krav har tillsammans med Exacta ställts och en grund för denna 

problemlösning har skapats. 

 

● Utveckling 

○ Idén om den grundläggande problemlösningen implementeras. Denna del kan 

variera väldigt mycket beroende på vilket problem man försöker lösa och vilken typ 

av artefakt man behöver ta fram (Oates, 2006, sid 111-112). I vårt fall är detta 

utvecklingen av ett felhanteringssystem åt Exacta DC. Kraven som ställts har 

bearbetats och tänkts över och utvecklingen av en webb-portal har genomförts. 

Omständigheter och krav har delvis förändrats under utvecklingen av denna artefakt 

och mycket kunskap har skapats under denna del. 

 

● Utvärdering 

○ Den skapade artefakten undersöks och utvärderas i vilket värde den han och vilka 

avvikelser som finns från förväntningar och krav (Oates, 2006, sid 111-112). 

Artefakten har efter färdigställande utvärderats och undersökas av oss tillsammans 

med Exacta DC. Kraven som ställts har jämförts med den artefakt som byggts och 

dess funktioner. Artefakten har även analyserats utifrån teorier från tidigare 

forskning inom området 

 

● Slutsats 

○ Här samlas resultat och kunskap som bildats under tiden som forskningen bedrivits. 

Även slutsatser som inte kan dras eller förklaras och kan vara mål för framtida 

forskning skall läggas fram här (Oates, 2006, sid 111-112). Efter artefakten 

utvärderats kommer förslag på ytterligare utvecklig att förmedlas från Exacta DC 

och även reflektering över vad som kunnat göras bättre kommer att göras 

 
 

Oates förtydligar också att dessa steg inte nödvändigtvis måste utföras specifikt i denna ordning 

utan att processen ses som iterativ och i och med detta understödjer hans tidigare punkt som 

beskrev processen som “learning via making”.       
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2.2 Forskningsprocess   

Forskningsprocessen innehåller information om hur vi gått tillväga för att samla den data vi använt 

i utformandet av webb-portalen. De innehåller även information om vilka vi varit i kontakt med, 

hur vi valt dessa personer och varför. Utöver det beskriver det hur vi behandlat och analyserat datan 

vi samlat från våra intervjuer.                 

2.2.1 Datainsamlingsmetoder   

Eftersom utvecklingsprojektet och uppsatsen täcker ett stort spektrum av kunskap har vi använt 

oss av flera datainsamlingsmetoder. Vi har bedrivit intervjuer för att få inblick i vad problemet är, 

vilka rutiner som finns i dagsläget och vad intressenterna hoppas få ut. För att backa upp den här 

informationen samt ta reda på vårt tillvägagångssätt har vi även bedrivit en litteraturgenomgång. 

Detta eftersom teoretisk backning gällande felhantering och dess inverkan är nödvändigt för att 

understödja framställningsprocessen av artefakten. Litteraturgenomgångens fokus har även varit 

att skapa förståelse för vilka delar som skall finnas med i en felhanteringsprocess och för att sedan 

kunna uppfylla dessa delar med vår artefakt. 

Intervjuer 

Vid sammanställningen av denna uppsats har den främsta metoden för datainsamling varit 

intervjuer och direkt kommunikation med ansvariga på Exacta DC. Utöver det har vi intervjuat 

Torbjörn Lundmark på Vagnerpool AB, vilka använder Exacta DC:s tjänster frekvent. Vi har valt 

att använda oss av intervjuer och personlig kommunikation eftersom dessa är lämpliga när vi som 

forskare ämnar få detaljerad information, ställer frågor som är komplicerade eller kan tolkas olika 

av olika människor. Intervjuer används även ofta eftersom men vill få med känslor, uttryck, m.m. 

från intervjupersonen - dessa är svåra att tyda om man t.ex. får ett ifyllt formulär (Oates, 2006, sid 

187).  

 

Semi-strukturerade intervjuer är den typ av intervju vi använt oss av. När man tillämpar denna 

intervjumetod använder man sig av en lista med frågor och ämnen som genomgås. Intervjuaren är 

villig att leda intervjuen dit konversationen tar den, till exempel genom att ändra ordningen på 

frågorna eller ställa följdfrågor. Denna struktur har vi använt oss av eftersom de personer vi 

intervjuat har olika kunskapsnivåer om ämnena vi berör samt även olika infallsvinklar (Oates, 

2006, ss 187-188). Anledningen till att vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer är att de, 

enligt Oatses, leder till följdfrågor och diskussioner. Dessa intresserar oss eftersom olika 

intressenter har olika infallsvinklar och syner på problem, vilket hjälper oss i utformandet av 

lösningen. 

 

Kontakten med Exacta DC har skett kontinuerligt under april och maj månad 2014. Den direkta 

intervjun med Vagnerpool AB tog plats den 14 maj 2014. Hela transkriptet från intervjun med 

Vagnerpool AB finns som bilaga. När vi i denna uppsats visar att vi erhållit informationen via 

“personlig kommunikation” menar vi kommunikation via direkta intervjuer, icke-formella samtal 

över telefon och ansikte mot ansikte, sms och email. Detta eftersom kontakten med Exacta (till 

skillnad från med Vagnerpool AB) har skett sporadiskt och över en lång tidsperiod. 



9 
 

Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången har använts som informationskälla för att ta fram tidigare undersökningar 

som kan visa hur pass stor vikten av effektiv felhantering är. Anledningen till detta är för att vi 

själva ska få en förståelse för hur företag kan gynnas eller missgynnas av sin felhantering och hur 

kunder och klienter reagerar på den. Även om felhanteringen egentligen är värd att satsa på i mindre 

eller större skala. Litteraturgenomgången är även ett sätt för oss att skapa förståelse för hur en bra 

felhantering skall gå till och försöka hitta underlag för vilka delar som är viktiga att uppfylla i en 

felhanteringsprocess. Detta för att artefakten byggs utifrån denna information. 

 

Litteraturen som valts ut är vetenskaplig forskning i form av artiklar. De artiklar som använts är 

artiklar som granskats och publicerats i tidsskrifter som har hög pålitlighet och tillförlitlighet 

Tillvägagångssättet för att införskaffa de artiklar vi använt är genom sökning i databaser. De 

databaser som använts är Google Scholar och Scopus.  

2.2.2 Urvalsteknik och urvalsgrupp 

De intervjuer vi bedrivit har haft ett syfte att sätta oss in i tredjepartslogistikbranchen och Exacta 

DC:s dagliga verksamhet. Därför har urvalet enbart skett inom, eller i kontakt med, denna bransch. 

Således har vi intervjuat Fredrik Strandler, VD och IT-chef på Exacta Distributionscenter. Utöver 

det har vi intervjuat Torbjörn Lundmark på Vagnerpool AB, som nyttjar Exactas tjänster, har daglig 

kontakt med Exacta och varor i båda deras lager (Hallstavik och Uppsala). 

 

Ytterliggare anledningar till att vi valt att intervjua Torbjörn Lundmark på Vagnerpool AB är att 

vi vill få en bred bild av forskningsområdet. Dessutom ämnar intervjun att ta reda på andra krav 

och åsikter på lösningen än de vi får från Exacta. Eftersom Exactas mål är att höja sin kundnöjdhet 

var de tillmötesgående när vi önskade intervjua deras kund och bistod oss med Vagnerpool AB.  

  

2.2.3 Dataanalys 

Likt ovan nämnt har intervjun med Vagnerpool ABs VD spelats in och därefter transkriberats. 

Transkriberingen innehåller även information kring uttryck, tonläge och andra attribut som avläses 

under själva intervjun eftersom de kan ändra innebörden av svaren markant. Transkriberingen finns 

tillgänglig som bilaga. 

 

Kommunikationen med Exacta DC har inte transkriberats eftersom den skett kontinuerligt under 

april och maj. Eftersom vi har en informell kontakt med Fredrik Strandler på Exacta DC har 

informationen erhållits i många olika former, från många olika medier. Detta är anledningen till att 

allt utbyte med Exacta inte finns transkriberat, då det endast skulle förvirra läsaren. Krav och 

överenskommelser som skapats tillsammans med Exacta DC finns naturligtvis sparat i skrift och 

redogörs senare i denna uppsats. Eftersom kontakten med Exacta DC har varit löpande har kraven 

växt fram allteftersom, och ofta uppdaterats.  
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2.2.4 Utvecklingsmetodik 

Metodiken som vi använt vid utvecklandet är av agil natur. Det är dock svårt att placera in tekniken 

vi använt i ett speciellt fack för agila tekniker. Att använda sig av agil utvecklig innebär att man 

arbetar flexibelt och är anpassningsbar utefter förändrade omständigheter såsom krav- och 

framstegsförändringar (Vinderos, 2013). Anledningen till att vi valt att utveckla på detta sätt kan 

relateras till stegen förslag, utveckling och utvärdering i design science. Dessa steg kommer inte 

ske strukturerat som steg 1, steg 2 och steg 3 där steget innan kommer att avslutas innan nästa 

påbörjas. Bortsett från den inledande intervjuen har kommunikation i förslagsfasen skett 

kontinuerligt samtidigt som vi utvecklat och testat webb-applikationen. Kraven har kommit att 

ändras och uppdaterats allteftersom vi arbetat med artefakten och därför har det varit viktigt för 

oss att vara flexibla och kunna anpassa utvecklingen och vårt synsätt. 

2.3 Utvecklingsprocess 

Programmeringsspråket som valts för att skriva webb-applikationen i är ASP.NET MVC 4 

eftersom vi har tidigare kunskap inom området. Detta kombineras med Html (HyperText Markup 

Language), CSS (Cascading Style Sheet) och JavaScript för att skapa vyer för den data som hämtas 

ut ur databasen.  

 

Problemet Exacta har kan i sin tur brytas upp i många andra problem av mer eller mindre teknisk 

natur. När tekniska problem uppstått har vi tillsammans med Exacta bestämt på vilket sätt vi ska 

lösa dem, oftast baserat på våra rekommendationer. I enlighet med 'Design science'-iterationen har 

det fungerat genom att Exacta uppmärksammat oss på ett scenario som behövts lösas. Utifrån det 

har vi gett ett lösningsförslag. Vid en accept av det lösningsförslaget har vi implementerat det i 

kod, därefter har vi visat det för Exacta och utifrån det, och tillsammans med Exacta beslutat 

huruvida det löser problemet eller inte.  

2.4 Konfirmeringsprocess 

Kontakten med Exacta DC har som ovan nämnt varit kontinuerlig. Fortgående genom projektets 

process har Exacta genom skärmdumpar konfirmerat att webb-portalen utvecklats i rätt riktning 

och i enlighet med de krav som tagits fram. I slutskedet har personal på Exacta även testanvänt 

prototypen för att utreda om verktyget skulle vara till hjälp.  
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3. Teori 

I teoridelen har vi sammanställt och beskrivit tidigare forskning inom området. En del behandlar 

Johnstons felhanteringsprocess, från vilken vi utgått i utformandet av både artefakten. Det är även 

den här processen vi tagit avstamp i när vi utformat våra rekommendationer på organisatoriska 

ändringar. Övrig teori används för att motivera relevansen för studien och säkerställa att Johnstons 

felhanteringsprocess är relevant. 

3.1 Vikten av effektiv felhantering 

En serviceverksamhet helt utan fel och felanmälningar är något som inte existerar. Det är ett 

mänskligt fenomen att göra fel ibland och därmed är det också ett problem som följer 

serviceindustrin (Boshoff, 1997). Kundnöjdhet beskrivs i Boshoffs (1997) artikel som 

marknadsekonomins ultimata mål och att ett företags pålitlighet är kärnan i service kvaliteten. Han 

skriver också att misstag i en service till en början kan verka katastrofala för kundnöjdheten. Men 

att företag mycket väl kan vända detta misstag till något positivt som skapar lojala kunder i 

längden.  

 

Många artiklar och tidigare forskning tyder på positivt beteende från kunder vid effektiv 

felhantering (Boshoff, 1997), såsom återkommande köp och lojalitet till företaget. Enligt Boshoff 

gynnar även detta företaget på ett mer övergripande sätt. Detta i och med att ökad försäljning leder 

till ökade intäkter som i sin tur leder till högre betalda anställda. En anställd med vetskapen om att 

bra och effektivt arbete kommer leda till högre lön kommer att jobba hårdare och stanna längre 

inom företaget vilket ger rutin och bättre felhantering och cirkeln börjar sedan om enligt Boshoff 

(1997).  

 

Fortsatt så kommer denna cirkel resultera i ökade marknadsandelar, intäkter, billigare 

marknadsföring och billigare omkostnad för en levererad tjänst per kund (Boshoff, 1997). Vidare 

så konstaterar Boshoff att kostnaden för att vinna nya kunder är hög och att ett företag som sköter 

denna process på rätt sätt kan sprida ut denna kostnad över längre tid då lojaliteten ökar. Kunder 

som är lojala till ett företag tenderar också enligt Boshoff spendera mer pengar både för den 

ursprungliga produkten och för bra service. 

 

Relaterat till det som Boshoffs (1997) artikel beskriver om hur satsning på felhantering och 

kundservice i längden kan resultera i ökade intäkter och bra affärer för ett företag så skriver även 

Robert Johnston från University of Warwick i en artikel från 2001 om just detta. Han poängterar 

att utökade felhanteringsprocesser kan medföra omfattande kostnader initialt. Men att det finns ett 

stort värde för företaget att hämta i längden om felhanteringsprocesserna effektivt kan förbättras 

och förståelsen hos anställda om vikten för de nödvändiga verksamhetsförändringarna kan stärkas. 

Finansiella framgångar är de flesta företags mål enligt Johnston och han sätter kundservice och 

felhanteringsprocessen väldigt centralt när han talar om vägen till just dessa framgångar.  

 

Johnston (2001) menar också att en verksamhet, oavsett om det handlar om tjänste- eller 

produktförsäljning, är i stort behov av att ha bra avhjälpning åt kund vid olika typer av fel.  
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“The critical issue about complaint management is that it is not necessarily the failure itself that leads 

to customer dissatisfaction, many customers accept that things can go wrong. It is more likely to be the 

organization’s response (or lack of response) to a failure that causes satisfaction (or dissatisfaction).” 

      (Johnston, 2001) 

 

Med detta citat menar Johnston att många av de kunder som blir nöjda eller missnöjda med en 

tjänst eller service blir inte det nödvändigtvis av det ursprungliga felet. Det är snarare hur felet följs 

upp och avhjälps, eller ignoreras, som kunden blir nöjd eller missnöjd av. De flesta kunder 

accepterar att saker och ting kan gå fel ursprungligen och att det lätt händer, men att det viktiga är 

att företaget då kan komma till undsättning och hjälpa kunden. 

 

Detta styrker ännu mer argumentet att felhanteringen är otroligt viktigt och kanske än viktigare än 

att det i de flesta fall blir rätt från början. Självklart kommer en verksamhet som har överflödiga 

problem med att leverera från början få lägga otroligt mycket pengar och andra resurser på 

felhantering, men ett företag måste absolut inte kunna leverera 100 % felfria produkter för att 

attrahera trogna kunder. 

3.2 Kundlojalitet 

Som nämnt i avsnittet ovan är den lojala kunden är en mycket viktig del i en affärsverksamhet. 

Enligt Reichheld and Sasser (1990) så kan ett företag öka sina intäkter med 25 % genom att behålla 

5 % fler av sina kunder. I längden så leder även nöjdare och lojalare kunder till att 

kostnadsnedskärningar. Då nöjda kunder naturligt bidrar med kraftfull marknadsföring med “word-

of-mouth” (Shoemaker, Lewis, 1999). “Word-of-mouth” (mun till mun) är ett fenomen som är 

gratis för näringsidkare och kan skära ner pengarna ett företag måste spendera på marknadsföring 

(Bowen, Chen, 2001).  

 

Det är även så att ett företag tjänar mer pengar på att investera i befintliga kunder än att lägga 

resurser på att rekrytera nya. Stapeldiagrammet nedan är tagen från en artikel av Reichheld och 

Sasser (1990). Diagrammet visar hur en kund över tid blir mer och mer värdefull. 
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Fig 3. Diagrammet visar varför man tjänar mer på kunder över lång tid (Källa: Reichheld, Sasser, 1990) 

 

I diagrammet (figur 3) kan vi se att kunden över tid blir mer värdefull och att kostnaden för att 

rekrytera kund i längden försvinner i vinsten en lojal kund drar in.  Diagrammet visar hur kunden 

bidrar med intäkter via rekommendationer (“Word-of-mouth”), hur en lojal kund gör fler och 

dyrare inköp och även hur pengar intjänas tack vare minskade kostnader per kund. Delen om hur 

en lojal kund spenderar mer pengar och gör fler inköp överensstämmer med Boshoffs påstående i 

tidigare dela av detta kapitel (3.1).  

 

Detta kan relateras till det som som sagts i kapitel 3.1 då vi konstaterat att effektiv felhantering 

leder till hög kundnöjdhet. Enligt Johnston (2001) leder hög kundnöjdhet till högre lojalitet, vilket 

i slutändan betyder att effektiv felhantering leder till ökade intäkter för företag då nöjdare kunder 

stannar lojala (Johnston 2001) och drar in mer pengar till företag än vad nyrekryterade kunder 

skulle göra (Rechheld, Sasser, 1990). 

3.3 Återupphämtning 

För att kunna återhämta sig efter ett misstag i sin verksamhet så krävs det något som Boshoff kallar 

för “service recovery”. Service recovery handlar enligt Boshoff (1997) om att kunna återhämta 

kunder från att vara upprörda eller missnöjda över felaktig eller bristfällig service till ett “stadie av 

tillfredsställelse”. Alltså själva processen efter att ett fel skett och kunden är missnöjd med det 

ursprungliga resultatet, alltså felhantering.  

 

Medan effektiv återhämtning av besvikna kunder med högsta sannolikhet kommer att skapa trogna, 

nöjda kunder och stärka företagets image (se avsnitt 3.1 och 3.2) menar Boshoff att ignorerande av 

effektiv återhämtning få en motsatt effekt. Förlorat kundförtroende, förlorade kunder, och kanske 
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framför allt, negativ “word-of-mouth” (Boshoff, 1997). Även fast många undersökningar visar att 

positiv “word-of-mouth” har en större effekt på kunders beteende så har fortfarande negativ 

spridning av budskap gällande företaget och dess tjänst(er) en stor effekt (East, Hammond, & 

Lomax, 2008). Alltså, oavsett om det handlar om bra eller dålig marknadsföring kan man säga att 

det är hemskt viktigt att ha kunderna på sin sida.  

3.4 Felhantering - Processen 

I sin artikel från 2001 skriver Robert Johnston om processen i hanteringen av klagomål och åsikter 

från kund. Det är i denna process återhämtningen av en potentiellt förlorad kund sker genom att 

göra kunden till freds och nöjd med servicen även fast den initialt helt eller delvis misslyckades. 

Delarna i Johnstons process är inte listade i någon särskild kronologisk ordning eller ordning efter 

betydelse, utan Johnston menar att alla delar är viktiga för att processen ska fungera.  

 

Detta är den process vi beslutat att använda som grund för vad en felhanteringsprocess bör 

innehålla. Stegen i denna process har använts som riktlinjer och krav vid byggandet av artefakten 

då målet är att Exacta DC:s felhantering följa Johnstons process. Vissa av dessa mål kommer inte 

att kunna uppfyllas i direkt relation till artefakten, utan ämnas uppfyllas av de organisatoriska 

förändringar vi rekommenderat i ett senare stycke. Processen innefattar dessa delar: 

 

● p1. Ha tydliga fördefinierade procedurer 

○ Verksamheten ska ha klara riktlinjer för hur behandlingen av felanmälningar och 

klagomål skall hanteras. 

 

● p2. Bidra med en snabb uppföljning åt kunden 

○ En respons med svar på felanmälan skall ske omgående och lösningen på problemet 

skall inte dröja. 

 

● p3. Uppföljningen är pålitlig och konsekvent 

○ Kunden skall känna att denne vet att den kommer att få hjälp och att hjälpen 

kommer att vara till belåtenhet. 

 

● p4. Ha en enskild kontaktpunkt dit kunden riktar sina klagomål 

○ Kunden skall tydligt veta vart denne kan vända sig om problem uppstår. 

Organisationen skall ha tydliga riktlinjer för vem som ansvarar för felhanteringen.  

 

● p5. Gör tillgängligheten öppen och enkel 

○ Kunden skall enkelt kunna hitta vart felrapporteringen görs ifrån. 

 

● p6. Gör även felrapporteringsprocessen enkel 

○ Kunden skall enkelt veta hur denne gör när felanmälan i fråga skall skickas. 
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● p7. Håll kunden i fråga underrättad 

○ Kunden skall konternuerligt uppdateras på hur hanteringen av felanmälan går och 

hur långt den har kommit.  

 

● p8. Anställda förstår felhanteringsprocesser 

○ Anställda på det ansvariga företaget skall ingående förstå felhanteringsprocessen 

och dess steg. 

 

● p9. Klagomål tas seriöst 

○ Klagomålen som anländer till företaget måste tas på största allvar. 

 

● p10. Anställda har auktoritet och tillgänglighet att avhjälpa klagomålen 

○ Anställda måste ha tillgång från människor högre upp i hierarkin att kunna hjälpa 

kunder med felanmälningar som anländer. 

 

● p11. Uppföljning efter problemet lösts 

○ Följ upp med kund efter att problemet avhjälpts, se om kunden nu är nöjd eller om 

det finns något annat kunden behöver hjälp med. 

 

● p12. Använd data och statistik för att förbättra verksamheten 

○ Se mönster och spår i vad för klagomål som kommer in och hur organisationen kan 

förbättras utifrån dessa.  

 

● p13. Fokusera på att lösa problemen  

○ Fokus skall ligga i att avhjälpa de problem som uppstår, inte att minska klagomålen 

rent statistiskt.  

 

         (Johnston, 2001)  

 

Processen Johnston har tagit fram är ett urval ifrån artiklar och forskningar som skrivits tidigare. 

Anledningen till att vi valt att välja just den här processen är för att den är väldigt tydlig och just 

något av en “best practice” då den är just en sammanställning av många olika forskningar. 

 

Det finns flera andra felhanteringsprocesser dokumenterade som vi utredde innan vi valde 

Johnstons process. Exempel på dessa är Bendall-Lyon och Powers process som innefattar 1) 

uppmuntra klagomål som ett verktyg att höja kvalitén 2) skapa ett team för att hantera klagomål 3) 

lös kundproblem snabbt och effektivt 4) skapa en databas över klagomål 5) identifiera felpunkter 

i flödet 6) spåra trender för att förbättra processen (Bendall-Lyon, Powers, 2001).  

Relevansen med detta exempel och andra icke redovisade är att de innehåller delar av Johnstons 

process men inte allt, vi har därför bedömt Johnstons process som en bra grund att utgå ifrån i 

byggandet av artefakten.  
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4. Empiri 

Empiriavsnittet kommer innefatta det vi gjort under detta projekt med utgångspunkt från design 

science. De delar från Oates (2006) 5 steg för att bedriva design science vi lägger fokus på och 

kommer ta upp i empirin är “förslag” och “utveckling”. Detta betyder att kraven, hur de framtagits, 

varför de framtagits och även den färdiga artefakten kommer att redogöras under detta avsnitt. 

4.1 Krav 

I framtagningen av artefakten har vi arbetat utifrån tre olika kravkällor; Johnstons 

felhanteringsprocess, respondent på Exacta DC Fredrik Strandler och respondent på Vagnerpool 

AB som är klient till Exacta DC. Varje kravkälla har en egen del där det beskrivs vilka krav som 

kan urskiljas från respektive kravkälla, därefter slås dessa samman till en färdig kravspecifikation 

som vi använt i framtagningen av artefakten. 

4.1.1 Krav och rutiner från Johnstons felhanteringsprocess 

Johnstons felhanteringsprocess riktar sig inte till artefakter utan är på en abstrakt nivå, detta gör att 

de krav vi kan utvinna även håller en hög nivå. Det blir alltså krav som applikationen ska förhålla 

sig till men även rutiner som ska implementeras på Exacta Distributionscenter.  

Krav 

 pk1 (process-krav 1). Applikationen ska vara den enda åtkomstpunkten för felhantering 

och ha ett tydligt flöde  

Detta passar in på p1 (Ha tydliga fördefinierade procedurer), p4 (Ha en enskild 

kontaktpunkt dit kunden riktar sina klagomål) samt p8 (Anställda förstår 

felhanteringsprocesser). Applikationen ska ha ett tydligt arbetsflöde som även de anställda 

är utbildade på, den kommer även vara den enda åtkomstpunkten. Arbetsflödet syftar till 

att säkerställa att kunderna och problemen hanteras konsekvent. 

 

 pk2. Applikationen ska vara enkel att använda 

Syftar till att göra applikationen enkel att använda för både kunder och anställda så att 

verktyget blir lättare att använda i enlighet med p5 (Gör tillgängligheten öppen och enkel) 

och p6 (Gör även felrapporteringsprocessen enkel). 

 

 pk3. Uppföljning efter problemet lösts 

Stöd i systemet för att följa upp problem för att kontrollera att kunden är nöjd med lösningen 

i enlighet med p11 (Uppföljning efter problemet lösts). 

 

 pk4. Spara statistik för att förbättra verksamheten 

Stöd i systemet för att kolla upp vilka fel som händer oftast så att Exacta kan inrikta sig på 

att förbättra deras arbete kring dessa. (p12. Använd data och statistik för att förbättra 

verksamheten) 
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 pk5. Stöd för att lösa problemen, inte minska antalet problem 

Stöd i applikationen för att kontrollera att både klienten och Exacta är nöjda med lösningen 

av ett rapporterat problem så att verktyget inte enbart syftar till att minska antalet 

felanmälningar. Från p13 (Fokus på att lösa problemen, inte minska antalet). 

 

Rutiner 

 r1. Dagliga rutiner att kolla upp och följa upp aktuella felrapporteringar 

 Passar in på p2 (Bidra med en snabb uppföljning åt kunden), p3 (Uppföljningen är 

 pålitlig och konsekvent) och p7 (Håll kunden i fråga underrättad). Målet med rutinen är att 

säkerställa att verktyget används och att det inte går för länge mellan inrapporterat problem 

och problemets lösning. Rekommendationen är därför att en person har en tid varje dag då 

webb-applikationen används för att kolla efter nya rapporteringar, följa upp ännu ej lösta 

rapporteringar samt avsluta lösta fall. 

 

 r2. Tydliga arbetsroller och seriositet gentemot kunderna 

Exacta måste utse minst 1 person som är ansvarig för felhanteringar, denna person måste 

behandla alla kunder likadant oavsett problem. Även om en felanmälan kan ses som mindre 

viktig för Exacta så är det viktigt att upprätthålla en professionell kontakt med deras kunder 

och således behandla alla ärenden som lika viktiga. Detta passar in på p9 (Klagomål tas 

seriöst) och p10 (Anställda har auktoritet och tillgänglighet att avhjälpa klagomålen). 

4.1.2 Krav från Exacta Distributionscenter 

Framställandet av kraven på den slutgiltiga artefakten från Exacta har tagits fram tillsammans med 

Fredrik Strandler, verkställande direktör. Kommunikationen mellan oss och Fredrik har skett dels 

genom en inledande intervju på plats hos Exacta DC, där vi även fick en rundvandring av 

faciliteterna för att få en uppfattning om hur företaget jobbar under vardagen. Vi har även hållit 

kontakt kontinuerligt med Fredrik via email och telefon under projektets gång för att få en bredare 

förståelse för vad som kommer krävas av artefakten och hur den ska byggas och integreras med 

Exacta DCs existerande databas och övrigt IT-system.  

 

I Reasearching Information Systems and Computing skriver Oates (2006) om hur en uppsats kan 

komma att utformas om man som i vårt fall har en klient som man jobbar med. Hon uttrycker hur 

problem kan uppstå om klienten enbart har intresse för att få sin produkt färdigställd och bortser 

från det akademiska värdet som artefakten ska bidra med till uppsatsen. I vårt fall har Exacta DC 

varit väldigt medgörliga och medvetna om att bygget av artefakten i första hand skall användas till 

förmån för denna uppsats. Därför togs beslutet av oss tillsammans med Exacta att utvecklingen av 

artefakten skall ske agilt.  

 

I och med detta har vi givits fria tyglar när det kommit till både planeringen och utförandet vid 

byggandet av artefakten. Vi har fritt kunnat göra avgränsningar vid krav och planering i mån av 

hur mycket vi trott att vi under hela projektet skulle hinna med när det kommer till utvecklandet 

av artefakten. Alltså har framställandet av kraven skett gemensamt mellan oss och Exacta DC där 

input och åsikter från Vagnerpool AB tagits i beakt och där nyttan för Exacta DC varit det centrala 

målet med artefakten.  
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En viktig del i vårt framtagande av krav har varit Johnstons process som redogjorts i kapitel 3. 

Detta är en grundläggande nyckel till att effektivisera Exacta DC:s felhanteringsprocess och därför 

måste kraven ställas med denna process i åtanke. Visionen är att alla dessa delar skall uppfyllas av 

Exacta DC:s framtida felhanteringsprocess. Som tidigare nämnt kommer alla dessa mål inte kunna 

nås med enbart en ny web-applikation. Vissa delar av processen kräver anpassning av anställdas 

arbete och kraven kommer att ställas med detta i åtanke. 

 

När kraven fastställts har vi utgått ifrån de önskemål Exacta haft på en webb-portal och sedan 

diskuterat dessa krav med Exacta. Under denna diskussion har vi bidragit med input och åsikter 

om lämpliga funktioner och mindre lämpliga funktioner som vi tror ska eller inte ska finnas i ett 

sådant system sett utifrån den teoretiska grund vi har samt vår grundläggande erfarenhet inom IT. 

Kraven vi ställt med Exacta ursprungligen visades och diskuterades även under mötet med 

Vagnerpool AB (intervju, 2014-05-14) då de även givit sina åsikter. Krav har efter mötet med 

Vagnerpool både ändrats och lagts till. Alla krav som ställts och hur produkten utvecklats har 

kontinuerligt kommunicerats till/diskuterats med Exacta (Fredrik Strandler, personlig 

kommunikation, april/maj 2014).   

 

Krav 

● ek1 (Exacta-krav 1). Webb-portalen skall enkelt nås via en länk Exacta DC:s hemsida 

http://exacta-dc.se/.  

 

● ek2. Existerande kunder och anställda på Exacta DC skall enkelt kunna logga in på sidan 

med inloggningsuppgifter som är i förhand skapade av ansvariga på Exacta. Obehöriga 

skall inte kunna logga in på webb-portalen eller begära skapandet av ett konto via webb-

portalens inloggningssida. 

 

● ek3. Efter inloggning skall kund enkelt få en översikt över lagda ordrar hos Exacta. 

 

● ek4. Kunden skall kunna klicka på den specifika ordern med det ordernummer 

(identifierare) som önskas och därefter få upp en ny vy med ordern och alla dess 

innehållande artiklar. Här skall typen av artikel, kvantitet, vikt och radnummer (plats i 

Exactas lager) visas.  

 

● ek5. Från vyn där innehållet av en order visas skall även felrapport kunna läggas. Fält 

skall finnas högst upp där typen av fel, beskrivning och övriga kommentarer skall kunna 

matas in. Vid varje artikel i ordern skall även en checkbox finnas som användaren kan 

checka om felet gäller den artikeln. När boxen checkas skall ett fält skapas bredvid 

artikeln där ytterliga felbeskrivning kan införas. 

 

● ek6. Anställda hos Exacta skall kunna logga in och se lagda felanmälningar. De ska 

enkelt kunna se vilka felanmälningar som ej är avhjälpta, när felanmälan är lagd, utav 

vem och på vilken order.  

● ek7. Möjligheten skall finnas för anställda hos Exacta att “flagga” ej avhjälpta 

felanmälningar som är viktigare än andra.  
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● ek8. Felanmälningar som avhjälpts skall kunna kryssas av och hamna i en egen vy där 

dessa samlas för att få en översikt över vilka som avhjälpts, och hur denna avhjälpning 

skett. 

 

● ek9. Kund som användare skall inte själv behöva leta rätt på eller vilka ordrar som är 

lagda av en själv. De ska inte heller ha tillgång till ordrar som är lagda av en annan kund.  

4.1.3 Krav från Vagnerpool AB 

Enligt Torbjörn Lundmark (intervju, 2014-05-14) skickas varor dagligen från Exacta till 

Vagnerpools kunder. Lundmark menar att det sällan sker fel vid leverans och att han är väldigt 

nöjd med samarbetet med Exacta. Detta tyder på att Exacta redan har bra rutiner för många övriga 

delar av deras verksamhet. När vi frågade hur de på Vagnerpool går tillväga om något går fel fick 

vi reda på att han egentligen inte vet; ibland ringer de, ibland mailar de, men de vet inte till vem 

de ska ringa/maila. Det stod väldigt klart att rutiner saknas för både Exacta och Vagnerpool när 

kommunikationen gällande felanmälningar och reklamationer skall ske. Dessutom sker aldrig 

någon uppföljning från Exactas sida enligt Lundmark (intervju, 2014-05-14), vilket vi redan var 

medvetna om. Att använda en klient till Exacta som respondent gjordes eftersom fler infallsvinklar 

gör att vi kan se flera problem och lösningar med hur artefakten planerats att bygga samt säkerställa 

att artefakten skapar nytta för både kunderna och Exacta. Därför har vi, tillsammans med Torbjörn 

Lundmark, skapat ytterliggare krav till hur artefakten ska utformas. 

Krav 

● vk1 (Vagnerpool-krav 1). Konfirmeringsmeddelanden skall skickas ut till kund, både 

vid skapandet av en felanmälan och vid avhjälpning av en felanmälan 

Eftersom respondenten inte har tid att logga in dagligen för att uppdatera sig om sina 

aktiva ärenden är det bättre om de blir meddelade via mailadress när något nytt hänt. 

 

 vk2. Håll applikationen enkel 

Ett ganska subjektivt krav som framkom efter intervjun med Vagnerpool var att 

applikationen verkligen skall vara så enkel den kan bli. Under intervjun påpekade 

Lundmark flera gånger att han skulle föredra t.ex. rullgardinsmenyer med fördefinierade 

alternativ framför att skriva fri text. Detta dels för att han inte har tillräckligt med tid över 

för att skriva långa felanmälningar och även att han trodde att en djupare standardisering 

skulle leda till effektivare felhantering.   

 

 vk3. Använd klientens ordernummer som identifierare 

Enligt respondenten fanns två olika ordernummer i Exactas databas, ett nummer Exacta 

satt och ett klienten satt. 

 

(Torbjörn Lundmark VD Vagnerpool AB, Intervju 2014-05-14) 
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4.1.4 Kravspecifikation 

Nedan följer den slutgiltiga kravspecifikationen som använts vid utformning av webb-

applikationen. Den är utformad för att ta hänsyn till alla krav och riktlinjer från respondenter och 

teori. Kraven är inte listade i prioritetsordning. 

 

Nr Krav Krav från respondenter och 
teori som innefattas 

K1 Applikationen nås via exacta-dc.se och är den 

enskilda felhanteringsplattformen 

Pk1, ek1 

K2 Applikationen skall vara enkel, konsekvent och 

effektiv att använda - användaren skall bara kunna 

se det som är av relevans till användaren 

Pk2, vk2, ek2, ek3, ek6, ek9 

K3 Applikationen ska spara information om 

felanmälningarna så att organisationen kan 

förbättras 

Pk4, ek8 

K4 Applikationen ska påminna administratörerna att 

återkoppla till kunderna efter löst felrapportering, 

även påminna användare när ärenden som berör 

användare uppdaterats 

Pk3, vk1 

K5 Applikationen ska stödja att fokus ligger på att lösa 

problem (för att höja kundnöjet), inte minska 

antalet problem 

Pk5 

K6 Möjlighet att flagga unika felanmälningar som 

extra viktiga 

Ek7 

K7 Kunna se detaljer för varje order och i samma vy 

göra en felanmälan 

Ek4, ek5, vk2, pk2 

 

4.2 Artefakten  

Avsnittet behandlar hur Exacta ser på artefakten och dess framtid, vissa problem som uppstått 

under utvecklingen samt hur vi löst dessa. Sedan följer en subjektiv beskrivning av artefakten 

utifrån skärmdumpar för att slutligen svara på hur artefakten uppfyller kraven specificerade i 4.1.4. 

4.2.1 Behov för många funktioner i framtiden 

När vi talat med Fredrik Strandler (personlig kommunikation, 2014) på Exacta under våren har det 

bollats många idéer på hur en webb-portal skulle kunna se ut. Det finns många funktioner som 

skulle kunna göra denna applikation till ett mycket användbart verktyg för Exacta på flera delar än 

felhantering i framtiden. Vilka dessa är kommer tas upp mer i diskussionsdelen. Även fast dessa 

funktioner inte är med ursprungligen i vår prototyp under detta projekt så kommer webb-portalen 

byggas på ett sätt som öppnar för framtida utbyggnad. Vi förstår att för att applikationen skall få 
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ett värde för Exacta i framtiden så måste den kunna utvecklas vidare efter färdigställandet av denna 

uppsats. Beskrivning av funktioner behandlas i Diskussionen i slutet av uppsatsen. 

4.2.2 Problemlösning 

I metoden beskrevs hur vi för varje enskilt problem presenterat lösningsförslag, utvecklat lösningen 

för att utifrån det utvärdera huruvida det löser problemet eller inte. Detta stycke är till för att mer 

ingående beskriva den processen. Noterbart är att det här inte är en beskrivning av slutprodukten, 

utan bara en redogörelse för de problem som uppstått och hur de lösts. Lösningsbeskrivning 

kommer i 4.8. 

Skilja mellan anställda och kunder 

Ett av kraven var att de anställda ska kunna logga in på webb-portalen för att hantera lagda 

felrapporteringar. Det innebär att de anställda måste ha en annan typ av konto än Exactas klienter, 

eftersom vissa vyer bara ska synas för anställda och vissa för klienter. Baserat på detta uppkom 

problemet med att hålla en variabel under hela tiden man är på hemsidan med en användares 

rättigheter. Vårt lösningsförslag till Exacta var att använda ett befintligt verktyg vid namn 

ASP.NET Identity, vilket är en tjänst för att hantera auktorisering och verifiering (ASP.net, 2013). 

Efter accept utvecklades det och visades för Exacta, vilket var nöjda med begränsningarna som nu 

kunde göras beroende på vilken användarroll användaren befann sig i. 

Vilka attribut skall en felrapportering inneha 

I kraven beskrivs att felrapporteringsprocessen skulle hållas enkel och standardiserad. Utifrån det 

framkom problemet att det inte fanns några indikationer på vad en felrapportering skulle innehålla 

för information., vilket inte heller Johnstons (2001) process behandlade. Vårt lösningsförslag blev 

att kunna göra felrapporteringen genom att bara fylla i ett fält per order. Exacta menade dock på 

att de ville att användarna skulle kunna skriva mer ingående beskrivningar och kunna felrapportera 

varje rad. Till slut enades vi om en kompromiss, där endast ett fält krävs och de andra kan matas i 

där det behövs.  

Skilja på kundens ordernummer och Exactas ordernummer 

Enligt Torbjörn Lundmark (intervju, 2014) håller Exacta DC information om både Exactas 

ordernummer och deras klienters ordernummer. Detta löstes genom kommunikation med båda 

respondenter. Lösningen var att det inte behövde lösas, vid öppnande av konto hos Exacta 

Distributionscenter bestäms huruvida Exactas ordernummer eller kundens skall användas. 

4.2.3 Färdig artefakt 

Detta kapitel visar hur vår artefakt (instansiering) ser ut och hur den fungerar. Detta visas med 

hjälp av skärmdumpar tagna med en dator som kört programmet och med hjälp av förklarande 

texter. Det ska poängteras att när begreppet “kund” används i det här avsnittet syftar vi på Exactas 

direkta kund. Alltså de företag som använder Exactas verksamhet och kommer att använda denna 

webb-portal i framtiden. 
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När vi visar de olika vyerna i webb-portalen kommer vi utgå ifrån de två olika typer av användare 

som idag kan hantera systemet: kund med grundläggande behörighet och anställd hos Exacta 

(beskrivs som administratör längre ner) med administratörsrättigheter.  

Index 

Indexssidan är den så kallade startsidan i artefakten. Denna sida innehåller en enkel navigations-

bar som innehåller länkar till kontaktinformation, information om applikationen, Exacta DC:s 

huvudsida och login. Den innehåller även en länk till “Ordrar” som inte är åtkomlig för icke-

inloggade användare. Navigations-baren kommer att följa med genom hela applikationen och 

förändras utifrån vem som är inloggad och vad denne har för behörigheter.  

 

Tanken är att kroppen för indexssidadan (där det nu står “Välkommen” och lite övrig brödtext) i 

framtiden skall kunna användas för nyheter och för att uppdatera användare på förändringar 

gällande webb-portalen och Exacta i övrigt.  

 
Skärmdump 1. Visar förstasidan på webb-portalen. 

Inloggning 

Genom att klicka på “Logga in” uppe i det högra hörnet (skärmdump 1) kommer användaren till 

en vy där denna kan ange sina autentiseringsuppgifter. Både anställda hos Exacta och kund 

kommer att använda denna vy för att logga in i systemet. Beroende på vilken behörighet 

användaren har kommer denne skickas vidare till en ny indexssida när rätt användarnamn och 

lösenord angivits. 
 

 

Skärmdump 2. Visar där användarna loggar in 
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Indexsida - Kund 

När du som användare loggar in i systemet med grundläggande rättigheter (kund) är detta vyn som 

först visas. Fliken “Ordrar” är nu tillgänglig för användning. Under denna flik finns två alternativ: 

“Alla ordrar” och “Felanmälda ordrar”. Under “Alla ordrar” finns alla ordrar som kunden lagt hos 

Exacta samlade och det är därifrån felanmälan av olika ordrar kan läggas. Länken “Felanmälda 

ordrar” leder till vyn som visar alla ordrar som redan ligger felanmälda av användaren som är 

inloggad.  

 

Användaren har även en hälsning med sitt användarnamn uppe i högra hörnet och en “Logga ut” 

länk. Om användaren klickar på sitt användarnamn kommer denne till en vy där 

lösenordsuppgifterna kan ändras för dennes konto.  

 

 
Skärmdump 3. Visar menyvalen kundanvändaren har 

Alla ordrar - Kund 

Under denna vy listas alla lagda ordrar för andvändaren (kunden) som är lagda hos Exacta. Listan 

är väldigt simpel och de olika ordrarna sorteras efter ordernummer. Det går även att söka på delar 

av- eller hela ordernumret vilket gör lokaliseringen av rätt order snabb och enkel. Vid varje order 

har användaren en länk som heter “Gör felanmälan”. När användaren vill felanmäla en order letar 

denna helt enkelt upp ordern som skall felanmälas och trycker på “Gör felanmälan” bredvid denna 

och skickas sedan vidare till nästa vy.  
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Skärmdump 4. Visar alla ordrar för en kund 

Felanmälan - Kund 

När användaren klickar på “Gör felanmälan” skickas denna till en vy där en felanmälan kan 

placeras för vald order. En felanmälan har till en början 3 fält som ska fyllas i. Ett “ämne”, en 

“felbeskrivning” och sedan ett “typ av fel”. Dessa tre är till för att ge anställda hos Exacta en 

övergripande förståelse varför felanmälan lagts och vad som blivit fel.  

 

Under dessa tre fält listas alla separata artiklar som en order innehåller. Informationen som listas 

om artikeln är radnummer i ordern, artikelnummer, namn, antal och vikt. Varje artikel har även 

bredvid sig en checkbox, “felrapportera”, och ett fält, “fritext”.  Användaren kommer då att leta 

reda på en eller flera artiklar som blivit fel i ordern, checka boxen “felrapportera” vid dessa artiklar 

och sedan fylla i en “fritext” om det behövs. Detta syftar till att informera Exacta DC om det är 

något specifikt de bör veta om vad som blivit fel för denna specifika artikel.  

 

När användaren är nöjd trycker denne på “Spara”, vilket skickar informationen vidare i webb-

portalen. Felanmälan kommer då att kunna ses under användarens (kundens) länk “Felanmälda 

Ordrar” (skärmdump 6) och administratörens länk “Se felanmälda ordrar” (skärmdump 11).  
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Skärmdump 5. Vyn för att felanmäla en order 

Felanmälda ordrar - Kund 

Under länken felanmälda ordrar samlas alla felrapporter som skickats från användaren som är 

inloggad. Denna vy innehåller den grundläggande informationen som registrerades under vyn 

“Felanmälan” (skärmdump 5) och även tiden felanmälan är lagd. Användaren kan söka på specifikt 

ordernummer för att slippa söka igenom placerade felanmälningar manuellt. För att se mer 

information om en specifik felanmälan trycker användaren på “Se åtgärdstråd” till höger om 

felanmälan.    
 

 
Skärmdump 6. Användarens lista över sina felanmälda ordrar 
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Åtgärdstråd - Kund 

En åtgärdstråd innehåller information om den placerade felanmälan som är intressant för både 

kunden och administratören hos Exacta. En åtgärdstråd ser snarlik ut i vyn för en användare med 

grundläggade rättigheter (kund) och en användare med administrationsrättigheter. Den enda 

skillnaden är att en av de två checkboxarna, “Ärendet avslutat av Exacta” och “Ärendet avslutat av 

dig” (Ärendet avslutat av kund i administratörsvyn),  är ej-icheckningsbara beroende på vem som 

är inloggad.  

 

Den checkbox som är tillgänglig för användning checkas av respektive användare när denne 

upplever att felanmälan är avhjälpt. På detta sätt kan både kund och anställda hos Exacta DC får 

en snabb konfirmering när den andra parten är tillfredsställd eller enligt dem själva har fullföljt 

deras obligationer. För att ytterligare underlätta denna kommunikation mellan Exacta och kund 

finn under dessa checkboxar textfält. Dessa textfält kan användas för att ge feedback till och från 

kund, vilket visas i bilden nedan (skärmdump 7). 

 
Skärmdump 7. Visar åtgärdstråden där kund och Exacta kan kommunicera 

Indexsida - Administratör 

När användaren loggar in med administratörsrättigheter är detta vyn som finns tillgänglig. “Ordar” 

har nu ändrats till “Admin”. Användaren har även en hälsning med sitt användarnamn uppe i högra 

hörnet och en “Logga ut” länk. Om användaren klickar på sitt användarnamn kommer denne till 

en vy där lösenordsuppgifterna kan ändras för dennes konto.  

 

Länken “Admin” är en rullgardinslänk där två alternativ visas: “Hantera användare” och “Se 

felanmälda ordrar”. “Hantera användare” leder till en vy där administratörsanvändaren som är 
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inloggad kan hantera användarkonton för kunder. “Se felanmälda ordrar” länkar till en vy där alla 

aktuella felanmälningar från kunder finns och kan hanteras.  
 

 
Skärmdump 8. Visar menyvalen för en adminanvändare 

Hantera användare - Administratör 

När administratörsanvändaren från indexvyn klickar på “Hantera användare” kommer denne till 

en vy som visar alla registrerade användare i systemet. Som administratör kan användaren härifrån 

enkelt gå in på en registrerad användare och ändra lösenord, email, företagskoppling och 

användarnamn. Man kan även ta bort användare och ändra rättigheter för en specifik användare 

genom att trycka på “Användarroller”. Genom att trycka på “Skapa ny användare” skickas man 

vidare till en vy där nya användare kan läggas till i systemet. 
 

 
Skärmdump 9. Visar adminsidan för att hantera användare 

 

 

 

 

 

Registrera användare - Administratör 

Det är i denna vyn administratörer kan skapa en ny användare när till exempel ett nytt företag 

behöver använda tjänsten. Administratören skapar en användare genom att ange användarnamn, 

lösenord, en email-adress och ett klient-id. Det kanske absolut viktigaste vid denna registrering är 

angivandet av klient-id:t. Det är detta id som kopplar användaren till sitt respektive företag som 

angives med just klient-id:t. Detta klient-id är det id som finns registrerat för ett företag i Exactas 

databas. Det är på detta vis, genom klient-id:t, webb-portalen kan koppla en användare till vilka 

ordrar de lagt hos Exacta.  
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Skärmdump 10.  Vyn för att skapa nya användare och koppla dem till klienter 

Alla felanmälda ordrar - Administratör 

När administratören som är inloggad under “Admin”-fliken klickar på “Se felanmälda ordrar” 

kommer denne till vyn “Alla felranmälda ordrar”. Under denna vy kan anställda på Exacta DC se 

alla de felanmälningar som placerats av kunder. Det ska poängteras att de felanmälningar som 

samlas här är de som inte än blivit avhjälpta och ska hanteras av Exacta. Denna vy är väldigt lik 

den vy kund nås av när denne skall övervaka sina felanmälningar (skärmdump 10).  
 

 
Skärmdump 11. Vyn för alla felanmälda ordrar 
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Åtgärdstråd - Adminstratör 

Se avsnitt Åtgärdstråd (skärmdump 7) för förklaring då administratörens vy för en åtgärdstråd ser 

likadan ut som för en kund. 
 

 
Skärmdump 12. Vyn över åtgärdstråden för admin (oförändrad gentemot kundens vy) 

5. Analys  

Denna del kommer att utforska huruvida den artefakten vi utvecklat lever upp till de krav som 

ställts på den från Johnstons felhanteringsprocess samt respondenterna. Vi kommer även analysera 

vad som krävs av Exacta Distributionscenter, utöver artefakten, för att höja deras kundnöjdhet 

utifrån deras felhanteringsprocess. 

5.1 Uppfyllande av krav 

Detta avsnitt behandlar hur artefakten förhåller sig till kraven presenterade i 4.1.4, dessa krav är 

krav som framkommit efter iterationer över krav från Johnstons felhanteringsprocess (4.1.1), krav 

från Exacta DC (4.1.2) och krav från Vagnerpool AB. Eftersom ett delsyfte var att utforma en 

artefakt utifrån krav från en teoretisk felhanteringsprocess följer ett stycke som endast behandlar 

kraven från Johnstons felhanteringsprocess, innan de itererats över. Detta innebär några 

repetitioner, men eftersom detta på ett tydligare sätt visar hur artefakten utformats utifrån Johnstons 

process har vi valt att bortse från detta.  
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5.1.1 Uppfyllande av itirerade krav 

Applikationen nås via exacta-dc.se och är den enskilda felhanteringsplattformen 

Det här kravet är inte uppfyllt. Eftersom artefakten ännu inte är i bruk hos Exacta, server har 

bestämts och koden är implementerad men inte fullt funktionell eller testad än. Rent tekniskt kan 

man således lägga en länk på exacta-dc.se till portalen men det är inte att rekommendera förrän 

artefakten är redo att tas i bruk.  

Applikationen skall vara enkel, konsekvent och effektiv att använda - användaren skall bara kunna 

se det som är av relevans till användaren 

Detta krav är uppfyllt. En avvägning som måste göras i alla fall där man tar fram en artefakt är 

användarvänlighet ställt mot inlärningskurva och anpassningsbarhet. Under vår intervju med 

Torbjörn Lundmark framkom att han ville ha få fält att fylla i utan dropdown-menyer där man kan 

välja standardiserade svar.  

Vilket å ena sidan är bra eftersom det gör processen att göra en felanmälan väldigt smidig. 

Nackdelen blir att, som med alla standardiserade svar, om användaren har ett nytt problem som 

aldrig förekommit förut kommer inget skäligt alternativ att finnas. Möjligheten att utveckla sitt 

svar blir också problematisk. Har man däremot bara textfält överallt tar det flera minuter att fylla i 

en felanmälan. 

 

Vår lösning ämnar att mötas i mitten (Se avsnitt Gör felanmälan - Kund). Textfält finns att fylla i 

men är inte obligatoriska vilket gör att användaren kan skriva en generell felbeskrivning, eller bara 

markera de orderrader som blivit fel och kort beskriva felet. På så sätt kan man göra en väldigt 

generell felanmälan eller en mer detaljerad. 

 

Utöver detta är strukturen på artefakten tydlig. Exempelvis kan man från alla olika vyer enkelt 

backa genom att använda en tillbaka-knapp (eller webbläsarens inbyggda bakåt-knapp). Det finns 

även en huvudlayout med meny som är med i alla vyer för enkel navigering. Artefakten är även 

begränsad till användaren, som var ett av grundkraven från Exacta. Det betyder att en användare 

kan bara komma åt dess egna ärenden, även om användaren manuellt navigerar till en URL som 

tillhör en annan kund eller inte finns så blir den omdirigerad till startsidan. 

Applikationen ska spara information om felanmälningarna så att organisationen kan förbättras 

Det här kravet är delvis uppfyllt. Databasen lagrar information om avslutande ärenden, men det 

finns ingen vy som presenterar dessa för användaren ännu. Anledningen till att detta 

nedprioriterades var att andra funktioner hade högre prioritet för Exacta givet projektets 

tidsbegränsning. Applikationen sparar alltså informationen men presenterar den inte, för att hämta 

ut den data kan man söka direkt i databasen vilket var anledningen till att det prioriterades ner. 

Applikationen ska påminna administratörerna att återkoppla till kunderna efter löst 

felrapportering, även påminna användare när ärenden som berör användare uppdaterats 

Detta krav är inte uppfyllt. Ett av önskemålen vid utvecklandet av den här webb-portalen var att 

användarna ständigt skulle bli påminda om när något med deras ordrar hänt. På grund av tidsbrist 

har dock denna funktion bortprioriterats. 
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Applikationen ska stödja att fokus ligger på att lösa problem (för att höja kundnöjet), inte minska 

antalet problem 

I webb-portalen finns alla de ordrar som är felanmälda, när en felanmälan är klar försvinner den 

från listan. Därför kan man argumentera för att fokus felaktigt ligger på att minska antalet 

felanmälningar. Det här var en av anledningarna till att varje felanmäld order måste klarmarkeras 

av både Exacta och den berörda kunden. På så sätt säkerställer man att både kunden och Exacta är 

belåtna med åtgärden innan klarmarkering görs. Det här gör att Exacta måste göra ett gediget jobb 

för att kunden i fråga ska vara nöjd med hanteringen av dennes felanmälan. 

Möjlighet att flagga unika felanmälningar som extra viktiga 

Detta krav är inte uppfyllt. För närvarande finns inget rankingsystem för felanmälda ordrar, man 

kan alltså inte flagga felanmälda ordrar som mer eller mindre viktiga. Detta prioriterades bort på 

grund av tidsbrist samt eftersom relevansen kan ifrågasättas. Under våra diskussioner med Exacta 

hade de önskemål om att kunna sätta prioritet från 1-n (där n är ett antal felanmälningar). Vilket vi 

avrådde ifrån eftersom en av punkterna i felhanteringsprocessen är att alla klagomål ska behandlas 

med samma seriositet. Dock ansåg både vi och Exacta att det är omöjligt att behandla alla exakt 

likadant eftersom de faktiskt kan vara olika viktiga. För att tydliggöra med ett exempel: Om ett 

stort projekt i ett företag står och väntar på att ett klagomål blir löst kan det kosta oerhört mycket 

pengar dagligen, då kanske det är viktigare att reda ut det än att Exacta levererat 99 av 100 av en 

speciell vara till en kund.  

Kunna se detaljer för varje order och i samma vy göra en felanmälan 

Detta krav är helt uppfyllt. Det är ett av de viktigaste kraven eftersom det enbart har att göra med 

själva felanmälningsprocessen. Det är viktigt för kunden att kunna se detaljer om ordern för att 

säkerställa att något faktiskt har blivit fel hos Exacta och att problemet inte är deras. För varje order 

har därför kunden svart på vitt vilka varor som ingått i ordern, hur många och mer generell 

information. Utifrån det kan kunden välja att felanmäla en order. Felanmälningen kan göras väldigt 

kort och enkelt genom att endast skriva en ämnesrad och välja Typ av fel. Eller djupare genom att 

skriva Ämne, Beskrivning, välja Typ av fel samt felmarkera vilka rader felanmälningen gäller och 

ge beskrivning per rad. 

5.1.2 Uppfyllande av krav från Johnstons felhanteringsprocess 

Detta avsnitt behandlar hur artefakten uppfyller (eller inte uppfyller) de råa krav som återges i 

Johnstons felhanteringsprocess. Om de uppfylles av de organisatoriska förändringar vi 

rekommenderat redovisas i ett senare stycke. 

 

 Ha tydliga fördefinierade procedurer 

Detta krav uppfylls egentligen inte av artefakten, dock tillhandahåller artefakten en tydlig 

arbetsordning som säkerställer att proceduren ser likadan ut från fall till fall. Detta är väldigt 

beroende av användaren dock. Hanteras även i 5.1.3, organisatoriska förändringar. 

 

 Bidra med en snabb uppföljning åt kunden 

Detta krav uppfylls inte av artefakten utan är helt och hållet upp till användaren. Hanteras 

även i 5.1.3, organisatoriska förändringar. 
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 Uppföljningen är pålitlig och konsekvent 

Artefakten tillhandahåller en tydlig struktur över hur felhanteringsarbete ska fortgå och hur 

kommunikationen med kunden ska se ut. Detta gör att artefakten uppfyller detta krav. 

Hanteras även i 5.1.3, organisatoriska förändringar. 

 

 Ha en enskild kontaktpunkt dit kunden riktar sina klagomål 

Detta krav är helt uppfyllt av artefakten, men det är till stor del upp till Exacta DC att 

kommunicera kontaktpunkten. 

 

 Gör tillgängligheten öppen och enkel 

Stor del av fokus under utvecklingen av artefakten har varit på att göra verktyget lättanvänt 

för både erfarna och oerfarna användare. 

 

 Gör även felrapporteringsprocessen enkel 

Stor del av fokus under utvecklingen av artefakten har varit på att göra 

felrapporteringsprocessen enkel och effektiv genom verktyget. 

 

 Håll kunden i fråga underrättad 

När kunden blir underrättad hanteras i dagsläget inte av artefakten, dock finns det stöd för 

att underrätta kunden i verktyget. Kravet är alltså delvis uppfyllt, eftersom det är möjligt 

att göra men sker ej automatiskt.  

 

 Anställda förstår felhanteringsprocesser 

Detta krav är delvis uppfyllt, artefakten är byggd för att hantera alla felanmälningar med 

konsekvens genom ett tydligt flöde. Verktyget utbildar dock inte användarna på själva 

felhanteringsprocessen utan detta måste skötas av Exacta DC. Hanteras även i 5.1.3, 

organisatoriska förändringar. 

 

 Klagomål tas seriöst 

Måste skötas av Exacta. Hanteras även i 5.1.3, organisatoriska förändringar. 

 

 Anställda har auktoritet och tillgänglighet att avhjälpa klagomålen 

Måste skötas av Exacta. Hanteras även i 5.1.3, organisatoriska förändringar. 

 

 Uppföljning efter problemet lösts 

Sköts inte av artefakten i dagsläget. Kravet ej uppfyllt. 

 

 Använd data och statistik för att förbättra verksamheten 

Hanteras inte av artefakten i dagsläget. Kravet ej uppfyllt. Bortprioriterat på grund av 

tidsbrist, tas även upp i avsnitt 6.2.1, förlsag till framtida utveckling 

 

 Fokusera på att lösa problemen 

Kravet helt uppfyllt eftersom varje ärende måste klarmarkeras av både kund och Exacta, 

samma som i avsnittet tidigare. 
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5.2 Organisatoriska förändringar 

I avsnitt 4.1.1 tolkade vi teorin från Johnston:s (2001) felhanteringsprocess och delade upp de olika 

stegen i iterationen i krav och rutiner. Kraven har sedan behandlats och delats in i andra krav efter 

kopplingar till kraven från respondenter. Huruvida de kraven har uppfyllts eller inte samt varför 

har analyserats i avsnittet ovan (5.1). Eftersom en del av syftet med denna uppsats är att utreda 

vilka organisatoriska förändringar som bör göras hos Exacta Distributionscenter. Detta kommer att 

diskuteras i det här avsnittet. Det bör nämnas att många av de rutiner vi föreslår skulle kunna 

stödjas och underlättas av artefakten men eftersom tiden inte räckt till inte utvecklats, detta kommer 

att tas upp i diskussionsdelen under avsnittet Förslag till framtida utveckling. 

5.2.1 Dagliga rutiner att kolla upp och följa upp aktuella felrapporteringar (Rutin 1) 

Som tidigare nämnt är det enligt Johstons felhanteringsprocess viktigt att bidra kunden med en 

snabb uppföljning, håll kunden i fråga underrättad och att den här uppföljningen är pålitlig och 

konsekvent (se avsnitt 3.4). För att säkerställa att Exacta Distributionscenter är det gentemot deras 

kunder är vår rekommendation att de skapar en daglig rutin att använda artefakten. 

 

Förslaget vi presenterat för Exacta utifrån det här är: 

 Webb-applikationen kontrolleras en-två gånger per dag 

Förslagsvis direkt på morgonen och/eller efter lunch. Detta gör att man kan säkerställa att 

det som mest tar en arbetsdag innan Exacta är underrättade om problemet och i de allra 

flesta fall mindre tid än så. Kollar man två gånger per dag minskar siffran till en halv 

arbetsdag. 

 

 När något uppdaterats i ärende, meddela via åtgärdstråd 

Så fort en person på Exacta på något sätt hanterat en felanmälan ska detta informeras till 

kund genom wepp-applikationen. Detta syftar till att konstant hålla kunden underrättad om 

vad som händer med dennes ärende och skapar en konsekvens i användandet av verktyget. 

 

 Uppdatera inaktiva ärenden en gång i veckan 

Det kan förekomma fall där Exacta gjort allt de kan och väntar på information från t.ex. 

leverantörer under lång tid. Vi upplever att en kund då kan känna sig bortglömd. För att 

hindra detta rekommenderar vi Exacta att minst en gång i veckan uppdatera sådana ärenden 

genom åtgärdstråden. Detta gör processen mer pålitlig, konsekvent och håller kunden i 

fråga underrättad. 

5.2.2 Arbetsroller och seriositet gentemot kunderna (Rutin 2) 

De delrutiner vi tagit fram utifrån det här kravet är: 

 Behandla alla felanmälningar likadant 

Eftersom konsekvens gentemot kunderna är en av punkterna i Johnstons 

felhanteringsprocess. En annan är att alla klagomål ska tas seriöst. Utifrån detta anser vi att 

Exacta måste behandla alla klagomål på samma sätt och med samma seriositetsnivå med 

reservation för att vissa fall faktiskt kan vara viktigare än andra. 
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 Utse en till flera personer till ansvarig(a) för klagomålshantering 

Enligt felhanteringsprocessen är det viktigt att anställda har auktoritet och tillgänglighet att 

avhjälpa klagomålen. Vi tolkar det som att man ska se till att det finns ansvariga personer 

för klagomålshanteringen och att de ansvariga inte ska begränsas i arbetet från t.ex. 

rättighetsbegränsningar. 

 

Vi rekommenderar alltså Exacta att utse en till flera ansvariga över artefakten och hela 

processen. Vi tror att detta kommer göra att de ansvariga skapar egna rutiner och arbetssätt 

utanför artefakten för att på ett så effektivt sätt som möjligt sköta sina ansvar. Vi tror även 

att det kommer göra att de personer får en fördjupad samt kundkontakt eftersom de kommer 

att lösa kundernas problem och få en djupare inblick i kundernas organisationer. Detta tror 

vi i sin tur kommer att leda till att Exacta får en bättre relation till deras kunder och en 

smidigare arbetsgång. 

5.3 Ökad kundlojalitet 

I bakgrunden nämns vid ett flertal tillfällen att en effektiv klagomålshantering ökar kundnöjdheten 

och kundlojaliteten. Ökad kundlojalitet innebär att kunderna stannar längre och genom word-of-

mouth marknadsför företaget. När Exacta implementerar artefakten vi utvecklat och inför de 

rutiner vi rekommenderar kommer de, enligt oss, ha alla verktygen för att driva en framgångsrik 

klagomålshantering. Det är svårt att mäta vinsterna de gör i absoluta tal men som vi nämnt i 

bakgrunden kostar kunder mindre ju längre man har dem. Med stöd i detta är det deras, och vår, 

förhoppning att de ökar kundnöjdheten och kundlojaliteten och på så sätt vinner marknadsandelar. 

5.4 Återupphämtning  

I teoriavsnittet 3.3 så beskrivs något som Boshoff (1997) kallar för “service recovery”. Fenomenet 

innebär som sagt processen att kunna återhämta missnöjda kunder till igen bli nöjda kunder. Och 

det är precis det denna webb-portal syftar till att göra från grunden. Applikationen i sig blir det 

grundläggande tekniska verktyget som skall underlätta för Exacta att återfå nöjdheten hos kunder 

när en kundrelaterad process gått fel från början. Intevjun med Vagnerpools VD har varit en av de 

nyttigaste källorna av information när det kommit till vår förståelse för kundens upplevelse och 

hur denna kan förbättras. Lundmark uttryckte gång på gång positiva åsikter om att använda ett 

system av det slaget vi byggt i samband med kommunikaton mellan honom och Exacta. Han 

menade också att ett fungerande system av detta slag skulle öka lojaliteten ytterligare till Exacta, 

ett företag som han redan tycker mycket om att arbeta med. 
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6. Slutsats och diskussion 

Denna del kommer behandla vilka slutsatser vi dragit och varför. Utöver det kommer vi diskutera 

vad vi kunnat göra annorlunda, vilka faktorer som spelat in på resultatet och vilka uppgraderingar 

och utbyggnader som bör göras på artefakten samt vidare forskning att utreda.  

6.1 Slutsats 

För oss har Johnstons (2001) process varit central och varit teoretiska underlag som vi använt oss 

av för att se vilka delar som skall finnas med i en felhanteringsprocess. För att kunna lösa de 

problem Exacta upplever har flera olika infallsvinklar behövts ta. Vi har först och främst behövt 

sätta oss in i tredjepartslogistik och med hjälp av kontakt med Exacta DC och litteraturgenomgång 

få en förståelse för hur tredjepartslogistik fungerar. Vi har även med litteraturgenomgång försökt 

få en förståelse för hur pass viktigt felhantering är för ett företag med direkt kundkontakt och hur 

denna skall skötas på bästa sätt för att tillfredsställa kunden. Litteraturen har även hjälpt oss i 

processen att ta fram kraven som ställts på webb-portalen. För att kraven skulle kunna ställas har 

det varit viktigt för oss att ta reda på vad som är essentiellt i en felhanteringsprocess och då har 

Johnstons (2001) process varit mycket givande. 

 

Utifrån teorin och våra egna undersökningar har vi dragit slutsatsen att en effektiv 

klagomålshantering kan vara skillnaden mellan ett vanligt företag och ett framgångsrikt företag. 

Det må vara svårt att urskilja de vinster som går att göra med hjälp av klagomålshantering, men på 

samma sätt är det svårt att urskilja den vinst man gör genom t.ex. marknadsföring. Både teorin och 

respondent Torbjörn Lundmark är överrens om att klagomålshantering skulle göra Exacta 

Distributionscenter till ett företag med högre kundnöjdhet. 

 

Utöver de organisatoriska fördelar vi urskiljt i stycket ovan har vi även löst ett fysiskt problem 

Exacta hade. De, visserligen få, klagomål de fick lämnades ohanterade och odokumenterade. 

Utifrån det unika sammanhanget har vi från teori och respondenter dragit slutsatser om hur en 

felhanteringsprocess ska utvecklas för just Exacta, vilka unika attribut den ska ha och vilken 

funktion den ska fylla åt både kund och Exacta. Som stöd till detta har vi utvecklat en artefakt som 

till stor del är anpassad till Exactas ordersystem och organisation och därför uppfyller deras högst 

prioriterade funktioner. Artefakten är dock relativt generisk och på så sätt kan användas inom olika 

branscher med lite anpassning. 

6.2 Diskussion 

Det finns en del krav som inte uppföljts av den färdiga artefakten och det är vi medvetna om. Dock 

så är vi i helhet nöjda med webb-portalen vi tagit fram och tycker att prioriteringen på krav har 

varit rätt. Detta har också Exacta DC konfirmerat när dem sett och testat applikationen och dom är 

mycket nöjda med den artefakt vi framställt.  

  

Johnstons process (avsnitt 3.4) har haft en central roll i hur vi strukturerat kraven för denna webb-

applikation. En del av syftet med uppsatsen var att utifrån Johnstons process utreda hur man skulle 
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utforma ett felhanteringssystem. Det var intressant att se hur stor del av processen som kunde 

intäckas av ett system och utreda hur vi på bästa sätt skulle få Exactas felhanteringsprocess att 

täcka hela Johnstons process. 

 

De rutiner vi rekommenderat Exacta att införa som inte har direkt med artefakten att göra tror vi 

kan bli en grundstomme till att skapa ett kvalitetstänk i Exacta som organisation. Vid våra 

intervjuer med Fredrik Strandler nämndes att han på lång sikt vill skapa ett kvalitetstänk inom 

organisationen, både han och vi tror att artefakten och tillhörande rutiner kan hjälpa med det. 

 

Vissa krav har inte blivit uppfyllda, till störst del på grund av tidsbrist. T.ex. visas inte de färdiga 

ordrarna i en egen vy så för att visa statistik och hur man löst tidigare problem måste man göra det 

genom att kolla upp manuellt i databasen. Oavsett om Exacta har kompetensen eller inte för att 

göra detta skulle det vara både mer attraktivt gentemot kund såväl som lättare om det fanns en 

färdig del av artefakten som visade lösta fall och statistik över t.ex. vanligaste fel. Detta är något 

som skulle den göra än mer attraktiv för Exacta DC. Övriga förslag på utbyggnader av funktioner 

eller nya funktioner följer i stycket under. 

6.2.1 Förslag till framtida utveckling  

I avgränsningarna nämns tidsbegränsningen på detta projekt, det nämns även att Exacta ämnar att 

vidareutveckla denna webb-portal. Det finns en del förbättringar och utökningar som man bör göra 

för att systemet ska vara lättare att använda och skapa mervärde för Exacta och deras kunder. 

Många av dessa förbättringar finns med i kraven men har som sagt prioriterats bort på grund av 

brist på tid. Utöver de nedanstående uppgraderingarna finns det god möjlighet att bygga ut webb-

portalen med funktionalitet som inte har direkt med felhantering att göra. Förslagsvis skulle kunder 

även kunna skapa nya ordrar direkt i portalen. 

Visa data  

Man borde på ett enkelt sätt kunna presentera information för Exacta över vilka framgångar och 

bakslag det finns i felhanteringen. Vilka fel gör de oftast, vilka kunder är mest drabbade, hur stor 

procent av det totala antalet ordrar som går rätt till och hur många av kunderna är nöjda initialt 

efter första felhanteringen. Informationen finns i systemet men än så länge kan den inte visas eller 

hanteras direkt ifrån webb-portalen. Det handlar alltså om att visa data som redan finns och kanske 

göra några matematiska uträkningar. Att kunna presentera information på detta sätt direkt i 

systemet blir mer pedagogiskt och lättanvänt än att göra egna uträkningar baserat på datan som 

finns. Detta skulle kunna bidra till att öka kvalitetstänket internt på Exacta. 

Automatiserade konfirmeringsfunktioner 

Som vi nämnt tidigare i flera avsnitt så saknas automatiserade konfirmeringsfunktioner. Att kunden 

på något sätt, förslagsvis via email, skall kunna få meddelanden skickade till sig själv vid lagd 

order eller förändring av denna order är något som bör prioriteras vid implementation av webb-

portalen i Exactas existerande IT-infrastruktur. Uppföljning och kundens medvetenhet av att 

Exacta är medvetna om ett fel är ytterst viktigt.  

Uppföljning av avslutade ärenden 

Webb-portalen hjälper idag Exacta och deras kunder att kommunicera så länge ett fel uppstår, när 

båda klarmarkerat en felanmälan försvinner den från respektive vyer där de tidigare kunnat nå den 
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(inte från vyer med alla ordar). En del av Johnstons kravhanteringsprocess är att man ska följa upp 

avslutade ärenden. Ett lösningsförslag på detta är att systemet registrerar när både Exacta och 

kunden klarmarkerat en felanmälan, sedan väntar den en skälig tid för att sen påminna Exacta om 

att följa upp ärendet. Även att avklarade ärenden skickas till en egen vy för att kunna få översikt 

över det man gjort och arbetat med tidigare. 

Separera “Gör felanmälan” och “Detaljvy” 

I dagsläget finns ingen vy där användarna bara kan se detaljerna på sina ordrar utan detta sker 

genom att de går in på “Gör felanmälan”. För en användare som inte är bekant med systemet kan 

en rädsla för att klicka där finnas eftersom ovana användare kan tro att så fort man klickar på “Gör 

felanmälan” så skickas någonting till Exacta. Det finns redan metoder i koden för att hämta ut datan 

man behöver till detaljvyn, eftersom samma information används i vyn där man gör felanmälan. 

Denna uppgradering bör därför vara relativt enkel att införa i praktiken 

6.2.2 Kritik 

En sak vi tror skulle kunnat utvecklat kraven för vår webb-portal vidare är intervjuer med fler av 

Exactas klienter. Mötet med Vagnerpool AB gav väldigt bra insyn i klienternas kontakt med Exacta 

och vad som kan förbättras i felhanteringen. Dock tror vi att det finns typer av fel hos andra typer 

av klienter som kanske skulle kunna behandlas annorlunda i webb-portal av Exacta DC. 

 

Vi tror även att relationen mellan Erik Strandler och Fredrik Strandler kan ha påverkat 

kommunikationen mellan Exacta och oss. Även fast kommunikationen varit väldigt bra och 

effektiv så tror vi att en företagskontakt utan personlig relation till oss hade varit mer otillgänglig 

och striktare i kravställningen för webb-portal vilket hade förändrat omständigheterna. 

 

Angående de icke-fulländade kraven för vår artefakt så tror vi egentligen att det finns två saker 

som hade kunnat löst detta. Antingen skulle vi ha disponerat vår tid bättre än vad vi gjort för att 

hinna koda de krav som ställts på artefakten. Eller så skulle vi ha avgränsat oss bätte vid 

kravställningen och genom till exempel bättre förstudier förstått att vi i takten vi arbetat inte skulle 

hinna med att fullfölja dessa krav.   

6.2.3 Förslag på framtida forskning 

En undersökning som skulle kunna skapa rejäl relevans för företag som är intresserade av att 

implementera ett felhanteringssystem är att undersöka vilken effekt det skulle innebära. Alltså att 

undersöka hur pass mycket en artefakt så som den vi byggt skulle öka kundnöjheten samt vilken 

effekt det skulle ha på affärsverksamheten.  

 

En annan intressant undersökning vore att jämföra artefakten vi byggt mot ett system som fyller 

samma funktion fast i ett annat sammanhang. Då kan man tydligare separera vad som är specifikt 

för tredjepartslogistik, den andra branschen och vad som är generiskt.  
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Bilaga 1. Intervju med Vagnerpool ABs VD Torbjörn Lundmark 

 

E: = Erik Strandler 

J: = Jesper Sandsjö 

T: = Torbjörn Lundmark 

 

E: För att få lite kontext, vad sysslar ni med här(på vagnerpool AB)? 

T: Det jag sysslar med här och i Hallstavik då(Plats för Exacta DCs verksamhet) är ju då 

spafilter, spatillbehör, kemikalier och i år nu också då pool till viss del där ute då. Sen har jag 

andra grejer i Uppsala hos expresservice(ett annat företag) som inte passar att hantera där ute. 

E: Så du använder båda deras lager? 

T: Ja, precis. Fast det är stor skillnad vad det är för prylar, stor skillnad. 

E: Så, hur mycket kontakt har du med Exacta och i vilken utsträckning? 

T: Daglig, skulle jag vilja säga. Ordrarna går ju dagligen, sen är det mycket kommunikation i 

övrigt också. 

E: Okej, men handlar du med grossister eller direkt till privatpersoner? 

T: Jag har både och, direkt till privat kund eller till återförsäljare.  Men jag siktar in mig på 

privatkunder, det är dom jag vill sälja till. Jag tillverkar grejerna i Kina och det gäller att få lite 

volym, det är därför jag bjudit in lite återförsäljare då.  

E: Bara för att det ska vara lönt att ta hem från Kina? 

T: Ja exakt. 

J: Hur länge har ni arbetat med Exacta? 

T: Vad kan det vara..? Tre år rätt precis tror jag. 

E: Så hur ofta blir det fel(i servicen), alltså då Exacta gör fel? 

T: Dom är fantastiskt duktiga tjejerna(På Exacta), jag började ’98 med en webbshop, det var 

den tredje första i Sverige man kunde köpa grejer på. Och vi har haft lagerhotel, vi har haft 

egna..jag har stått och packat. Posten har vi haft, alla möjliga lagerhotell (har vi använt). Det 

var därför jag började med lagerhotell då för jag visste att det kunde vara mycket billigare för 

mig än att stå själv och hålla på(att packa). Och jag måste säga att dom är otroligt duktiga på 

att leverera ut rätt grejer, eftersom det är där det brukar kunna gå fel(i vanliga fall).  

J: vad är det som händer då(när det blir fel)? 

T: Det som händer är väl egentligen systemfel..hos mig ibland.. men ofta i 

packningshanteringen med ID-nummer, att inte spårnummer kommer ut till mig eller att dom 

packat på något annat sätt och det kommer inte ut till mig i godo då. Jag skulle helst vilja ha det 

automatiskt, men det går ju inte. Jag kan ju ha såda här jobb när det skickas fram och tillbaks 

när jag vill, men det vågar jag inte för att det är för mycket fel i återrapporten. Och det är nästan 

inte mänskliga fel.. Elle jo det kanske är mänskligt, om dom tycker att man skall packa på ett 

annat sätt då missar man spårningsnummret.  

J: vad menar du med ’återrapporten’? 

T: Jag skickar en orderexport innan ett visst klockslag som dom läser in och så kommer det ut 

då en fraktsedel. Och sen när det är klart så skickas det ett mail till kunden och mig med 

spårningsID. För jag måste ha det för att kunna leverera i mitt system och fakturera i mitt 

system, och jag har Klarna checkout så allt går den vägen, i princip.  

J: Är det felet som är absolut vanligast?  

T: Ja, det är att det saknas spårningsID. Det kanske händer en två gånger i veckan att dt inte 

kommer en återrapport på en order. Därför det finns inget spårningsnummer. Det kan vara från 



 

min sida sett, och där försöker jag jobba med text för att det är inte så lätt att gå in i platformen 

och ändra något för då kan jag inte uppdatera sen, utan man får liksom skriva, man får hitta på 

saker, som tex om kunden anger boxadress, då är det stopp direkt.  

J: Men hur blir det då, du sa att paketet saknar spårningsID. Själva problemet blir då att man 

inte kan tracka leveransen?  

T: Ja precis. Och jag tror inte kunden kan det heller, den sidan ser ju inte jag.  

J: Så det blir mer som ett missnöje för slutkunden då att dom inte vet var leveransen är? 

T: Jag kan inte fakturera. Eller, också så tror jag att dom har gjort så..jag kan se att det är det 

här felet så jag levererar fakturan i alla fall så får kunden komma tillbaks då(till mig). Men i 

Klarnas avtal så, ska man vara schysst mot kunden så ska du inte fakturera innan det är skickat. 

Men så fort det är skickat, så fort lastbilen har hämtat, då har jag fullföljt mitt tycker jag och då 

skickar jag fakturan.  Det tar väl en tre dagar då(att skciak fakturan), dom kör väl b-post…eller 

mail gör dom ju nu, ja då går det fort.  

E: Men vad händer…Du brukar skicka ut till kunden så…. 

T: Nej, jag skickar ingenting till kunden(direkt), det är det som är grejen med Klarna. Eftersom 

jag jobbar helt själv, och gör precis allting själv, måste jag skära bort varenda grej som jag kan. 

Och det är ju den här kundkontakten då..med leveranser. Så nu fick ju Fredrik(Strandler, VD 

Exacta) igång då att allt går ut med den mejl och sms, som inte har fungerat förut. Och det har 

han ju jobbat hårt med nudå och fått det att fungera. Så då slipper jag tänka på den biten, men 

samtidigt så får jag den här återrapporten och sitter med två skärmar och kollar så att det har 

gått iväg då.. så vups, saknas det, mitt i den här raddan ordrar som jag skickat. Så 5650 finns 

inte, men 57 och 55 finns, då vet jag at något är fel va. De tär väl det största dilemmat då. 

J: Ja vi kan ju gå in på det också, vad har du för fler fel som förekommer? 

T: Ja, en grej som ställer till bekymmer det är ju…vad ska jag säga..lagerhanteringen, den sker 

ju på två ställen(två platser i lagret). Och ”mishmashar” dom så fungerar det inte. Men det där 

går ju knappt inte att bygga bort. 

E: Nej precis, för jag antar att du menar att du har grejer i Hallstavik och här i Uppsala..? 

T: Ehm, nej. Alltså lagerfel uppstår alltid av, någon anledning. Även om man är duktig, och där 

är förmodligen mest jag då.. Jag har 10 lager, dom har bara 8, och så säljer jag 10. Då blir det 

ju stopp i systemet. Det är ju förmodligen fel nummer 2. Men jag ser ingen direkt…(lösning), 

då måste kan ju synka ihop systemen och det är ju en helt annan bit. 

J: Men då är det just att det diffar mellan ditt saldo och Exactas saldo? 

T: Mm, det kanske är en del av kommunikationen som ni ska bygga upp, men det är nog väldigt 

svårt att komma åt(det här felet). Och dyrt att komma åt. ¨ 

J: Några fler fel som uppstår?  

T: Ja, oja, självklart.. Du har ju nån felpack, returer.. Just returhanteringen är väl inte 100 fån 

någon sida sett. Det räcker att kunden inte hämtar ut paketet.. Då skickas ju det tillbaks till 

dom(Exacta) efter ett visst antal veckor. Och det tror jag hänt flera gånger då att jag får inte det 

meddelandet. Den somtar emot det(returen) kanske säger till någon som jobbar där… men hon 

kanske får ett samtal så är det borta. Så det finns ingen rutin tror jag, det kan komma ett 

inskannat paper: ”Retur”, och sen ska man…. Så det finns ingen säkerhet i returen. Och jag har 

ju skrivit på hemsidan att dom ska returnera till mig då på boxen, så att jag kan hantera det då 

och sedan ta ut grejerna till dom. Men det här då, returer, är väl det sämsta….reklamationer.  

J: Om vi tänker såhär, era.. processer eller vad man ska säga, när man felanmäler något som 

verkligen du måste säga till Exacta när någonting är fel(….…). Hur ser den processen ut? 

T: Ja, eh… Det finns ingen rutin. Det skulle nog vara bra att ha, något formulär eller (liknande).  

Och det gäller även spårningsnummerna. Alltså vi mejlar ju. Jag vet knappt vem jag ska mejla… 

Och jag ringer, och jag vet knappt vem jag ska ringa. Så ett formulär då som man får kvittens 

så for dom ser (eller liknande).  (….ang formuläret..) Vid dom här typerna av fel då, lite 

snabbval och sen en specifikation om vad det är (för fel) är väl lite det som behövs. Så att man 



 

har någon  typ av dokumentation kvar då, och sen när det är klart att det verkligen då avslutas 

från bägge håll så att det inte ligger och skvalpar hela tiden. För det tycker jag är lite dåligt när 

man skickar förfrågningar, om det inte händer något så glömmer man ju bort det. 

J: Du sa att uppföljningen är väldigt dålig just nu? 

T: Den är väldigt dålig från bägge håll, det kanske är jag som ska ligga på mer då men, liksom 

jag kan ju räkna såhär: ett filter kostar 80 kronor att köpa där(lokal butik). Och om jag tar två 

timmar på mig här… glöm det. Då är det ju liksom bara att….slänga bort det.  

 

 

(……………………………….) 

 

 

T: (Angående funktion för webb-appen) Någonting där, just det här med att har det inte hänt 

något på en vecka så ska det gå ut ett mail till mig och till dom att ”ta tag i det här nu då”.  

J: Det vi vill ha då är att vi samlar alla… det verkar ju vara så att det är väldigt utspritt, själva 

felrapporteringen och uppföljningen. Så det vi vill göra är då att skapa en webb-portal där alla 

som använder Exacta kan få ett eget login med vilket dom loggar in och där du får alla dina 

ordrar listade och kan pricka för den order som blivit fel och de artiklar i den order. Och sedan 

skicka in den med beskrivning eller liknande, och samla alla felanmälningar i en databas(på 

samma ställe). 

T: Precis, gör den där jävligt enkel i början och bygg ut den, så att man inte ska sitta i 20 minuter 

och fylla i den. Hellre lite för lite och sedan bygga ut den tror jag.   

E: Exakt, den bli ju ganska begränsad och ganska liten. Till en början. 

T: Och kundens ordernummer jobbar vi ju med . Och det kanske blir lite jobbigt eftersom ni 

har Exactas ordernummer att jobba med. Men även dom hänvisar till mina(kundens) 

ordernummer ofta, Klarna hänvisar till mina ordernummer. Kan man jobba med kundens 

ordernummer som finns i Nyce(Exactas ordersystem) (vore det bra)… 

E: För just nu har vi Exactas ordernummer tror jag1… 

T: Och det är ju omöjligt(att arbeta med). Då har jag ju ingen koll alls.  

 

(………………………………………..) 

 

(Visar den delen av prototypen som är klar) 

(I felanmälningsvyn) 

T: Kan ni inte ha en ”popup” med ämnen(fel) eftersom det inte finns så många olika typer av 

fel? Så går jag till ”ID saknas” eller ”Felpack” eller ”Retur”. 

J: Jo då är det tanken att du ska kunna välja typ av fel här. (Visar rullgardinsfliken med de olika 

felen). 

T: Ah okej. (Verkar nöjd med förklaringen) 

 

(…………………………………………..) 

 

J: Vad skulle du vilja ha med i en felbeskrivning, om vi säger så? 

T:  Det vore jätteskönt om det bara poppade up(alternativen) och så står det typ ”fel id” eller 

liknande, då är det gjort på en sekund. Eller att man har alternativ och ett som heter ”annat” så 

får man fylla i själv då vilken typ av fel det är.  

 

(……………………………………) 

                                                 
1 Så var inte fallet utan det var kundens ordernummer vi arbetat med från början. 



 

 

 

(Diskussion fördes fram och tillbaks angående prototypen, Torbjörn lade fram att han ville att 

en kvittens skulle skickas när felanmälan skickas med t.ex. nummer på felanmälan. Och även 

gärna påminnelse email för felanmälan. Torbjörn verkade i övrigt mycket intresserad av idén 

med att få denna typen av system implementerad och använd i den dagliga kommunikationen 

mellan Vagnerpool Ab och Exacta DC)  

 

 

(…………………………………….) 

 

T: Den värld som man lever i nu, nu går jag in i peaksäsong, jag hinner ju inte ens med. Har det 

gått 3-4 dagar, då skiter jag i den kunden för då vet jag att det inte finns någon idé att försöka 

dra tillbaks honom.  Så det ska vara så jävla okomplicerat som det bara går då, eftersom om jag 

ska sitta och skriva en uppsats för att dom ska förstå… Så lite som möjligt fritext tror jag.  

 

(Lundmark poängterar att det ska vara så slimmat som möjligt flera gånger under samtalet.) 

 

(………………………….) 

 

E: Om man ser till långs sikt, skulle det vara några fler funktioner i en sådan webb-portal? 

Skulle du ha nytta av fler funktioner? 

T: En superenkel orderläggning skulle ju vara jättebra, jag kanske vill skicka till mig själv för 

att se hur grejen är liknande, förstår du? Något annat jag kan tänka mig är fraktpriser, att man 

kan göra val och se skillnaden på priser beroende på typ av leverans. Dom är ju så väldigt svåra 

dom här prissättningarna, man förstår ju ingenting, det är helt sjukt.  

(Visar pappret med de olika prissättningarna, väldigt förvirrande som Lundmark poängterade.) 
 


