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”Fråga till supporten: Skall jag trycka på F och 8 samtidigt?”, okänd. 

Sammanfattning 
Målet med kundsupport är att hjälpa sina kunder uppnå maximalt värde i deras tjänster och 

produkter. Kundsupporten är ett företags ansikte utåt, vilket innebär att det är viktigt att ge kunden 

en positiv upplevelse och leva upp till kundens förväntningar. Effektiv kundsupport har blivit allt 

viktigare och studier visar att de kunder som lämnar företag gör det på grund av dålig service. 

Kundernas ökade krav på högre kvalité och enklare tillgång till service har lett till att företag måste 

inse vikten av att tillfredställa varje enskild kund. Det är viktigt att varje enskild kund erhåller den 

uppmärksamhet som krävs och att kundens behov tillgodoses snabbt och felfritt. Det primära för en 

effektiv kundsupport är att ge snabba svar och lösningar för att uppnå kundnöjdhet. 

Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur support- och ärendehanteringsprocessen kan 

förbättras för mindre mjukvaruföretag med kundsupport. Examensarbetet behandlar fyra 

frågeställningar: hur bör supportprocessen utformas i ett mindre mjukvaruföretag, vilka viktiga 

aspekter ska beaktas i supporthanteringsprocessen, betydelsen av ett ärendehanteringssystem samt 

kundens roll i supporthanteringsprocessen.    

Fallföretaget för det här examensarbetet har varit Medius i Linköping som är en leverantör av 

processrelaterat IT-stöd. Intervjuer har genomförts med såväl anställda på Medius som kunder till 

Medius. 

Examensarbetet har resulterat i ett ramverk samt en rekommendation för hur effektiv kundsupport 

ska hanteras i ett mindre mjukvaruföretag. För att kundsupporten i ett mindre mjukvaruföretag ska 

fungera effektivt krävs att kunden vet hur kundsupporten ska kontaktas och vilken information som 

ska tillhandahållas. Det ska vara möjligt för kunden att kontakta kundsupporten via flera olika 

kommunikationskanaler. Kundsupporten ska i sin tur fungera effektivt internt. Det är viktigt att 

prioritera, eskalera och dokumentera ärenden på ett korrekt sätt. Mellan kundsupporten och kunden 

ska det finnas en tillfredställande kommunikation med regelbunden återkoppling. I slutändan är det 

viktigt att regelbundet mäta och utvärdera kundsupportens servicenivåer för att kunna upprätthålla 

en effektiv kundsupport.  

För att kundsupporten ska kunna fungera effektiv internt krävs ett ärendehanteringssystem som 

stödjer verksamheten. Ett ärendehanteringssystems behövs för att kunna lösa problem snabbare och 

för att ge supporten en överblick över verksamheten. Ärendehanteringssystemet fungerar också som 

en kunskapsdatabas med relevant information.  

Det här examensarbetet har kombinerat befintliga ramverk och teorier kring kundsupport. Detta har 

kompletterats med intervjuer för att anpassa ramverket till det mindre mjukvaruföretaget. Genom 

att använda författarnas ramverk och rekommendationer kommer en effektiv kundsupport att 

erhållas.  

 

 

 





”Question to the support: Where is the controlaltdelete-button?”, unknown. 

Abstract 
The goal of customer support is to help clients achieve maximum value in their services and 

products. Customer support is the public face of a company, which means that it is important to give 

the customer a positive experience and live up to customer expectations. Efficient customer support 

has become more important and studies show that customers who leave a company do so because 

of poor service. Customers' growing demands for higher quality and easier access to services means 

that companies must recognize the need to satisfy each customer. It is important that each customer 

receives the attention required and that customer needs are met quickly and flawlessly. The primary 

objective for an efficient customer support is to provide quick answers and solutions to achieve 

customer satisfaction. 

This master thesis aims to examine how the support and case management process can be improved 

for smaller software companies with customer support. The thesis deals with four issues: how should 

the support process be designed in smaller software companies, which important aspects must be 

considered in the support-handling process, how can a case management system contribute to a 

better customer support and what is the customer role in the management process.  

Case company for this thesis has been Medius in Linköping, which is a provider of process-related IT 

support. Interviews have been conducted with both employees at Medius and customers to Medius. 

The thesis has resulted in a framework and a recommendation for how efficient customer support 

should be handled in a small software company. To obtain an efficient customer support it is 

important that the client knows how the customer support should be contacted and what 

information is required. It should be possible for the customer to contact the customer support 

through multiple communication channels. The customer support has to work efficiently internally. It 

is important to prioritize, escalate and document tasks. Between the customer support and the 

customer, it is beneficial to have a satisfactory communication with regular feedback. Ultimately, it is 

also important to regularly measure and evaluate the customer support service in order to maintain 

efficient customer support. 

A case management system that supports the business is required for the customer support. The 

case management system is needed to solve problems faster and to provide the support with an 

overview of the business. A case management system also acts as a knowledge database with 

relevant information. 

This thesis work has combined existing frameworks and theories about customer support. This has 

been supplemented with interviews in order to adapt the framework to smaller software companies. 

An efficient customer support is achieved by using the authors' framework and recommendations. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



”Helpdesk: Sitter du bakom en brandvägg? – Nej, jag sitter vid ett fönster.”, okänd. 

Förord 
Den här rapporten redogör för Niclas Stamfjords och Mats Thunells examensarbete på Medius i 

Linköping. I och med det här examensarbetet avslutar författarna sina studier på 

Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi med inriktning på ekonomi och affärsprocesser vid 

Linköpings universitet. Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och har utförts mellan augusti 

och december 2009. 

Under examensarbetet har författarna fått stöd av flera olika personer som författarna särskilt vill 

tacka: 

 Markus Eskilson, vår handledare på Medius som bidragit med analytiska diskussioner och 

som alltid varit tillgänglig och mycket positiv. 

 Alf Westelius, vår examinator och handledare vid Linköpings universitet som bidragit med 

intressanta kommentarer och synpunkter genom hela arbetet.  

 Patrik Alnefelt och Petra Malmgren, våra opponenter som bidragit med konstruktiva 

kommentarer och åsikter. 

 De anställda på Medius och de kunder som bidrog till examensarbetets empiriska del. 

Författarna vill också tacka resterande personal på Medius för trevligt bemötande och god frukost. 

Avslutningsvis kan sägas att arbetet med att ta fram ett ramverk för effektiv kundsupport har varit 

mycket inspirerande och lärorikt.  
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1 Inledning 

I nedanstående kapitel kommer läsaren introduceras till ämnesområdet supporthantering och 

bakgrunden till detta examensarbete. En genomgång av rapportens problem, syfte och 

frågeställningar, avgränsningar, målgrupp, akademiskt bidrag, formalia och disposition 

behandlas också. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Smith (2006) är målet med kundsupport att hjälpa sina kunder uppnå maximalt värde i sina 

tjänster och produkter. Kundsupporten är ofta en viktig del i valet av företag för en kund. 

Användning av IT-system inom kundsupporten kan hjälpa företag att undvika hot från konkurrenter 

och samtidigt möjliggöra att företag kan erhålla nya marknadsandelar. Företag behöver processer, 

policys och teknologier för att kunna tillhandahålla en personlig och engagerad kundsupport. Ett 

supporthanteringssystem kan vara svårt att imitera och företag behöver därför strategier för hur 

systemet ska implementeras och hanteras för att kunna utnyttja det till en differentierande 

konkurrensfördel. (Smith, 2006) 

Kundernas ökade krav på högre kvalité och enklare tillgång till service har möjliggjort ett nytt 

ämnesområde, Customer Relationship Management (CRM). (Smith, 2006) Enligt Peppers och Rogers 

(1999) måste företag inse vikten av att tillfredställa varje enskild kund. CRM ska genomsyra hela 

företaget och samtliga anställda ska ha en kundfokuserad syn. (Smith, 2006) Enligt Ngai (2005) är det 

lättare att förlora kunder än att införskaffa nya. Därmed är det viktigt att varje enskild kund erhåller 

den uppmärksamhet som krävs och att kundens behov tillgodoses snabbt och felfritt. (Ngai, 2005) 

Brown (2000) anser att kundsupporten är ett företags ansikte utåt, vilket innebär att det är viktigt att 

ge kunden en positiv upplevelse och leva upp till kundens förväntningar. Författarna anser att 

kundsupporten delvis svarar för företagets ansikte utåt. 

Ett annat ämnesområde som också knyter an till kundsupport inom ett företag är Information 

Technology Infrastructure Library (ITIL). ITIL är ett ramverk för processer som berör support, drift och 

förvaltning av IT-verksamhet. Ramverket hjälper ett företag att på ett effektivt sätt utnyttja sina 

resurser. Inom ITIL finns incident management, problem management och service desk som alla tre 

behandlar best practice inom kundsupport. (Haverblad, 2007) 

Således finns det flera ämnesområden som berör service och kundsupport. Det är därför intressant 

att undersöka hur de kan kombineras och kompletteras för att med hjälp av en empirisk 

undersökning ta fram någon form av best practice för hur en effektiv kundsupport i ett mindre 

mjukvaruföretag ska fungera. 

Den empiriska studien är genomförd på det mindre mjukvaruföretaget Medius i Linköping. Medius 

kunder karakteriseras av långa och goda relationer till företaget. I skrivande stund har Medius 

ungefär 200 Workflow kunder. Intervjuer har genomförts med såväl anställda inom Medius som 

kunder till Medius. I avsnitt 1.3 ges en beskrivning av fallföretaget Medius och företagets historik.  
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1.2 Definition av effektivitet 
Projekttriangeln är enligt Wenell  (2001) ett redskap för att erhålla en gemensam syn på var 

tyngdpunkten ligger i ett projekt.  Triangeln utgår från tre faktorer: tid, kostnad och prestanda. 

Prestanda för Medius innebär enligt författarna en effektiv kundsupport. Författarna anser att tid 

och kostnad kan ses som resurser för Medius kundsupport och det primära är att uppnå effektivitet. 

Effektivitet definieras enligt Sullivan och Steven (2003) som utnyttjandet av resurser för att uppnå 

maximal service vilket överensstämmer med författarnas resonemang. Nedan illustreras 

projekttriangeln och de element som ingår, se Figur 1 sidan 2. 

Effektivitet

TidKostnad  

Figur 1: Projekttriangel, (egen). 

För att uppnå en effektiv kundsupport krävs att de anställda i kundsupporten kan ge snabba svar och 

lösningar. Definitionen av effektiv kundsupport har framkommit efter intervjuer med anställda på 

Medius och intervjuer med kunder. Således är det tid som är den avgörande faktorn för att uppnå 

effektivitet inom kundsupporten. Om Medius utnyttjar sina resurser för att nå maximal service torde 

kostnaderna för så väl Medius Service Center som för kunderna till Medius Service Center att minska. 

Dessutom förmodar författarna att det finns ett samband mellan kundnöjdhet och kostnaden för 

kunderna till Medius Service Center. Det primära för kundsupporten är således att ge snabba svar 

och lösningar för att uppnå effektivitet och kundnöjdhet. 

1.3 Medius 
Medius är leverantör av processrelaterat IT-stöd och verkar för kvalité, enkelhet och engagemang. 

Företaget verkar för att skapa goda kundrelationer och strävar efter ett nära samarbete med sina 

kunder. Medius har kontor i Linköping, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Krakow. Verksamhet 

bedrivs även i de nordiska länderna samt Dubai, Holland, Tyskland och Storbritannien. Kunderna får 

hjälp av Medius att effektivisera sina affärsprocesser med hjälp av IT. Visionen ligger i att kunna 

leverera världens bästa affärsstöd oberoende av vilken fas kunden ligger i. Medius verkar inom tre 

affärsområden: Consulting, ERP och Workflow. Affärsområdet Consulting innefattar 

verksamhetsanalys, affärsstöd, systemutveckling och informationslogistik. Målet för Consulting är att 

ge kunden oberoende råd och stöd som leder till effektiv verksamhetsutveckling. Inom affärsområdet 

ERP hjälper Medius kunden att implementera olika affärssystem. Medius har här fördjupat sig inom 

Microsoft Dynamics AX (Microsoft Axapta) och Microsoft Dynamics NAV (Navision). Affärsområdet 

Workflow hjälper kunden att stödja de processer som deras befintliga system hanterar dåligt eller 

inte alls. Inom affärsområdet Workflow arbetar Medius med sin egen produkt MediusFlow som är ett 

kompletterande stöd till kundens befintliga affärssystem. (Medius, 2009)(Nordling, Svensson, 

Lindblom, & Castevall, 2009) 
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1.3.1 Historik 

Medius grundades i november 2001 av två entreprenörer med en affärsidé om att optimera sina 

kunders processer. Tillsammans med tre andra företag utvecklades produkten MediusFlow som 

lanserades våren 2002. MediusFlow är ett system som hjälper företag att hantera sina fakturor. I och 

med lanseringen av MediusFlow kunde Medius under 2003 utveckla en partnermodell och börja 

implementera sin produkt via partners. Under 2004 öppnade Medius ett kontor i Stockholm vilket 

innebar en ökning av kundbasen i hela Sverige. År 2005 internationaliserades MediusFlow för 

världsmarknaden. Samtidigt som framtagandet av MediusFlow pågått har ett arbete med utveckling 

av företagets affärsområde ERP genomförts. Idag kan Medius erbjuda effektiva och 

konkurrenskraftiga lösningar inom detta område. Medius kunder köper inledningsvis oftast bara från 

ett affärsområde. Dock förekommer det att kunder väljer att köpa från andra affärsområden när de 

varit kund till Medius ett tag. (Medius, 2009) 

1.4 Problem 
I dagens samhälle har konkurrensen om kunderna blivit allt hårdare. Det är billigare att behålla 

befintliga kunder än att införskaffa nya. En studie utförd på Harvard University visade att om ett 

företag lyckas behålla 5 % av sina befintliga kunder kan vinsten öka med 85 %. Det framgick inte 

vilken bransch som studerades men författarna förmodar att det rör sig om konsumentprodukter. 

Vid en annan undersökning framkom det att en stor andel (65 %) av de kunder som lämnar ett 

företag gör det på grund av otillfredsställande service och bristande kundhantering. Det är därför 

viktigt för ett företag att ha en väl fungerande kundinteraktion med god service. (Concalves, Steiger-

Garcao, & Scherer, 2000)  

Reichheld och Teal (2001) har i en undersökning av kreditinstitut kommit fram till att en 5 % 

förbättring inom kundhanteringen kan leda till att värdet på varje enskild kund ökar med 75 %. Enligt 

Reichheld och Teal (2001) kan vinsten öka med 25-100 % om ett företag kan behålla 5 % av sina 

kunder, det kan jämföras med Concalves et al. som säger att vinsten ökar med 85% om ett företag 

lyckas behålla 5 % av sina kunder. Undersökningen är genomförd på ett kreditinstitut där en 

sammanställning av genomsnittlig inkomst har gjorts samt hur länge den genomsnittliga kunden 

stannat inom företaget. Det här ställs sedan i relation till vilken ytterligare vinst som företaget skulle 

göra om kunden väljer att stanna en längre tid än normalt. (Reichheld & Teal, 2001) Således finns det 

mycket att vinna på att ha en väl fungerande kundhantering och kundsupport vad det gäller finanser. 

Enligt Lee och Baskerville (2003) ska inte ett resultat ses som bevisade slutsatser utan det kan 

snarare handla om att det är välunderbyggda men otestade hypoteser. Resultat från ovanstående 

studie härstammar från kreditbranschen och kan inte tillämpas rakt av i ett mjukvaruföretag men det 

påvisar ändå vikten av en väl fungerade kundsupport. 

Förbättringsarbete inom kundsupporten är viktigt för att uppnå kundnöjdhet och 

kundtillfredställelse. En studie på konsumentprodukter visar att 45 % av alla kunder som lämnar ett 

företag gör det på grund av dålig service och 21 % gör det på grund av bristande uppmärksamhet 

från företaget. Därmed lämnar 66 % företaget på grund av dålig interaktion med företaget. (Pant & 

Wagner, 2006) Detta kan jämföras med undersökningen som gjordes av Concalves och Steiger-

Garcao (2000) som påvisar samma slutsats. Oftast har en befintlig kund bara kontakt med företaget 

via kundsupporten. Därmed är det viktigt att ha en väl fungerande kundsupport för att uppnå 

lönsamhet. (Pant & Wagner, 2006) När en kund genomfört sitt köp hos Medius och gått in i 

supportfas ska kunden enbart kommunicera med Medius via kundsupporten. 
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Inom Medius kundsupport har det skett två större förändringar genom åren. Dels har en 

eskaleringsprocess införts och dels har roller och ansvar fördelats. Medius upplever att deras 

befintliga ärendehanteringssystem inte uppfyller de behov som finns inom kundsupporten. Medius 

är också osäker på hur väl deras kundsupport är utformad och om det går att finna något ramverk för 

hur kundsupporten bör utformas. Medius har vuxit relativt snabbt på kort tid och kundsupporten har 

blivit lidande då företaget fokuserat på andra verksamheter. Det ökade antalet kunder kräver en 

effektivisering och förbättring av Medius kundsupport.  

1.5 Syfte 
”Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur support- och ärendehanteringsprocessen 

kan förbättras för mindre mjukvaruföretag med kundsupport. Förbättringsförslagen ska utmynna i 

ett ramverk samt en rekommendation för hur effektiv kundsupport bör hanteras.” 

1.6 Frågeställningar 
 Hur bör ett mindre mjukvaruföretag utforma sin supportprocess med hjälp av ett ramverk för 

att uppnå en effektiv kundsupport?  

För att kunna besvara den här frågan har författarna valt att även ta hjälp av nedanstående 

underfrågor: 

 Vad är viktigt att ta i beaktande i supporthanteringsprocessen? 

 Hur kan ett ärendehanteringssystem bidra till en bättre kundsupport? 

o Vilka funktioner krävs? 

 Vilken roll har kunden i supportprocessen?  

1.7 Avgränsningar 
Avsikten med det här examensarbetet är att undersöka hur ett mindre mjukvaruföretags 

kundsupport bör utformas. Det här examensarbetet syftar först och främst till att undersöka hur 

Medius kundsupport fungerar inom affärsområdet för Workflow. Anledningen till att affärsområdet 

Workflow undersöks är för att det är det enda affärsområdet hos Medius som bedriver kundsupport 

med mer än en anställd. Rapporten kommer enbart att behandla befintliga kunder till Medius som 

har erfarenhet av Medius kundsupport för Workflow. Eftersom ämnet är relativt brett och med tanke 

på att det finns flera olika infallsvinklar till ämnet kommer detta arbete endast att behandla de delar 

inom Customer Relationship Management (CRM) och Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL) som har tydlig anknytning till kundsupporten. Inom CRM behandlas således enbart Service och 

Support och inom ITIL behandlas enbart Incident Management, Problem Management och Service 

Desk som alla tre ligger inom Service Support. Vad det gäller call center och contact center så 

undersöks enbart hur ärenden tas in och kommuniceras med kund. En tydligare illustration för vilka 

ämnesområden som behandlats återfinns i Figur 3 på sidan 10. Inom CRM och kundsupport är det 

vanligt att spara information om kunder i databaser. Författarna har valt att inte ta hänsyn till de 

integritetsproblem som detta kan innebära. 

Det här examensarbetet kommer som utgångspunkt behandla Medius ärendehanteringssystem 

sFlow. Dock har detta ärendehanteringssystem kompletterats med ytterligare ett befintligt 

ärendehanteringssystem på marknaden. Anledningen till att inte fler ärendehanteringssystem 

behandlats är för att ett ärendehanteringssystem bara är en del i hur ett företag hanterar sin 

kundsupport. De ärendehanteringssystem som författarna undersökt har haft en liknande 
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uppbyggnad och funktionalitet. De ärendehanteringssystem som undersökts är relativt 

anpassningsbara.  

1.8 Målgrupp 
Den primära målgruppen för det här examensarbetet är Medius kundsupport och personal som har 

en beslutfattande position hos Medius. Examensarbetet torde också vara relevant för 

mjukvaruföretag som har eller tänker skaffa en kundsupport. Det kan också finnas ett intresse för 

personer utanför mjukvarubranschen till exempel forskarstudenter, doktorander eller andra 

personer som undersöker området. 

För att tillgodogöra sig informationen i det här examensarbetet krävs inga förkunskaper, dock kan 

det vara av godo om läsaren besitter kunskaper inom mjukvarubranschen, ITIL och CRM då det här är 

stora områden inom kundsupporten. 

1.9 Akademiskt bidrag 
Det akademiska bidraget i den här rapporten är ett ramverk samt en rekommendation för hur 

effektiv kundsupport bör hanteras. Ramverket är anpassat till ett mindre mjukvaruföretag vilket inte 

ramverket för kundsupport inom ITIL är. 

Dessutom finns det inget ämnesområde som uteslutande behandlar kundsupport. Däremot finns det 

flera ämnesområden som delvis berör ämnet. Författarna har därför använt sig av flera olika 

infallsvinklar för att genomföra examensarbetet. Examensarbetets bidrag blir således ett ramverk 

underbyggt av flera olika ämnesområden. 

1.10 Formalia 
Examensarbetet är strukturerat enligt Lathund för rapportskrivning av Merkel et al. (2006) samt Att 

skriva rapport av Olausson (2009). Referenssystemet i rapporten är Harvard. En referens avser allt 

som nämnts innan i givet stycket eller fram till att en ny referens återfinns. Källhänvisning sker alltid 

efter punkt eller i texten. Den här rapporten har också använt sig av Microsoft Word 2007 egna 

referenssystem vilket innebär att referenslistan är autogenererad. När ordet författarna nämns i 

rapporten syftar det på examensarbetets författare och inget annat.  

1.11 Disposition 
Kapitel 1 – Inledning: I det här kapitlet presenteras ämnesområdet supporthantering och 

bakgrunden till detta examensarbete. En genomgång av rapportens problem, syfte och 

frågeställningar, avgränsningar, målgrupp, akademiskt bidrag, formalia och disposition 

behandlas också. 

Kapitel 2 – Metod: Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet som användes för att samla in, 

sammanställa och analysera information till examensarbetet. Den teoretiska bakgrunden presenteras 

tillsammans med vald metod. En genomgång av källkritik och examensarbetets forskningskvalité 

görs.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram: Det här kapitlet behandlar kundsupporten och hur den med hjälp 

av ett ärendehanteringssystem kan bidra till en fungerande kundhantering. Vidare kommer de delar 

som behandlar kundhantering i Customer Relationship Management (CRM) att presenteras. Läsaren 

får en genomgång för hur ramverket Information Technology Infrastructure Library (ITIL) kan 
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tillämpas inom kundsupporten. En introduktion till Workflow och Knowledge Management görs med 

koppling till lagring av kunskap. Slutligen ges en överblick över felrapportering.  

Kapitel 4 – Empiri: I det här kapitlet behandlas Medius Service Center. Det görs en presentation av 

Medius sFlow och Artologik Helpdesk som är två olika ärendehanteringssystem. Dessutom 

presenteras det material som framkom under intervjuer med Medius kunder. 

Kapitel 5 – Analys: Det här kapitlet innehåller en analys av teori och empiri. Läsaren får också ta del 

av de tankar och kommentarer som författarna har inom ämnet. 

Kapitel 6 – Slutsatser: I det här kapitlet beskrivs examensarbetets slutsatser utifrån de 

frågeställningar som återfinns i avsnitt 1.6 sidan 4. 

Kapitel 7 – Diskussion: I det här kapitlet diskuteras frågeställningar som inte ligger inom 

examensarbetets område, men som ändå är intressanta och viktiga. Kapitlet innehåller också förslag 

till framtida forskning inom området. 
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2 Metod 

I det här kapitlet beskrivs tillvägagångssättet som användes för att samla in, sammanställa och 

analysera information till examensarbetet. Den teoretiska bakgrunden presenteras tillsammans med 

vald metod. En genomgång av källkritik och examensarbetets forskningskvalité görs. Kapitlet börjar 

med att en övergripande figur och genomgång över arbetes olika moment. 

2.1 Examensarbetets olika moment 
I Figur 2 illustreras arbetets olika moment. Det första som författarna av det här examensarbetet 

valde att göra var att diskutera ämnet med de anställda inom supportgruppen 

Problem och 

bakgrund

Syfte och 

frågställning

Metodansats

Litteraturstudie

Empirisk studie

Analys

Slutsats och 

diskussion

 
Figur 2: 

Moment, (egen).  

  

 

kundsupporten som möjligt. Intervjuerna med kunder genomfördes efter att intervjuerna med de 

anställda på Medius Service Center var genomförda. Författarna har besökt tre stycken företag. 

Kunderna som besöktes var både gamla och nya kunder till Medius som varit i kontakt med 

kundsupporten. Kunderna har sekundärt valts utifrån att det ska vara kunder som är både nöjda och 

på Medius. Det diskuterades om vilka typer av problem som fanns och vilka 

saker som kunde vara relevanta att undersöka. Det här stämdes sedan av med 

examinator och handledare, som i sin tur ledde fram till arbetets syfte och 

frågeställningar. Författarna valde det här tillvägagångssättet för att få ett 

arbete som kan påverka framtiden för Medius och dess supportprocess, men 

som samtidigt är relevant för akademin. 

Efter att syftet med examensarbetet var formulerat så togs en metodansats 

fram. Här bestämdes hur arbetet skulle läggas upp samt hur datainsamlingen 

skulle gå till. Det gjordes också en definition på vilken undersökningsansats 

som skulle tillämpas. En preliminär tidsuppskattning för hur arbetet skulle 

fortlöpa gjordes. I den här delen bestämdes också hur kommande intervjuer 

skulle genomföras och vilket angreppssätt som skulle användas. När metoden 

för arbetet var utformat påbörjades arbetet med att samla in litteratur. Både 

vetenskapliga artiklar och böcker användes. Ämnesområden som användes för 

litteratursökningen var: CRM, ITIL, kundsupport, contact center, call center, 

ärendehantering, workflow och knowledge management. Litteraturstudien 

ansågs färdig när flera oberoende författare sagt samma sak samt när böcker 

och artiklar började hänvisa till redan behandlade källor. Teorin låg sedan till 

grund för att kunna genomföra den empiriska undersökningen. För att på ett 

tydligare och smidigare sätt kunna genomföra den empiriska undersökningen 

valde författarna att ta fram och formulera intervjufrågor utifrån den 

teoretiska referensramen. Intervjufrågorna har konsulterats med såväl 

anställda på Medius som examinator vid Linköpings universitet. Intervjuer 

genomfördes sedan med såväl anställda på Medius som kunder till Medius. 

Det här gjordes för att erhålla en bred och djup empirisk studie där problem 

inom ämnet belystes från flera olika håll. Inom Medius intervjuades samtliga 

personer som arbetar inom kundsupporten. Anledning till att författarna valde 

att intervjua samtliga personer inom kundsupporten var dels för att de endast 

är tre stycken men också för att få en så bred och trovärdig beskrivning av  
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missnöjda med dagens kundsupport men det primära var att hitta kunder i närområdet. Kunderna 

som besöktes verkade inom olika branscher.  

Författarna anser sig fått ut tillräckligt med information från de tre intervjuer som genomfördes även 

om tanken från början var att besöka fem kunder. Fyra av de sju företag som tillfrågades valde att 

avböja från medverkan. Två företag avböjde då de inte hade kommit in i supportfasen. De andra två 

som avböjde gjorde det på grund av omorganiseringar och bristande tid i den egna organisationen. 

Författarna hade inga ekonomiska utlägg för resor till de kunder som intervjuades. Medius bistod 

med både fordon och ekonomisk kompensation för reseutlägg. Således fanns det inga ekonomiska 

begränsningar för kundbesök. 

En närmare undersökning gjordes också av Medius existerande ärendehanteringssystem, 

undersökningen kompletterades sedan med ett befintligt system på marknaden. Det här gjordes för 

att undersöka om Medius sFlow (Medius ärendehanteringssystem) saknar viktiga komponenter som 

befintlig litteratur ej behandlar. När både den teoretiska referensramen och den empiriska studien 

var genomförda påbörjades arbetet med att analysera resultatet. För att säkerställa att så mycket 

som möjligt av informationen i teorin och empirin kom med i analysen valde författarna att markera i 

rapporten när en viss text behandlats och analyserats. Viss teori ansågs dock vara nödvändig för 

sammanhanget och ansågs inte behöva någon djupare analys. I viss mån kompletterades även teorin 

med ny information som inte tidigare behandlats. Analysen låg sedan till grund för att kunna besvara 

de frågeställningar som formulerats, vilket ledde fram till examensarbetes slutsats och diskussion. I 

slutsatsen behandlas de frågeställningar som återfinns under kapitel 1.6. 

2.2 Metodansats 
Det finns två huvudsakliga metoder som går att tillämpa vid en undersökning: kvantitativ och 

kvalitativ. I kvantitativa undersökningar baseras slutsatserna på data som kan uttryckas i sifferform. 

Kvalitativa undersökningar baserar slutsatserna på värderingar och attityder. (Lundahl & Skärvad, 

1999) Syftet med en kvalitativ undersökning är att förstå hur alla delar samverkar och bildar en 

helhet till skillnad från kvantitativa undersökningar där en djupare förståelse eftersträvas för en 

specifik del. (Merriam, 1994) Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar: positivism och 

hermeneutik. Positivismen anser att ett påstående endast är sant om det stämmer överens med 

verkligheten. Som forskare inom positivismen måste ett objektivt angreppssätt antas. (Wallén, 1996) 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är positivismen kopplat till den kvantitativa metodteorin. 

Huvudsyftet inom hermeneutiken är att tolka och förstå vilket ligger till grund för den kvalitativa 

metodteorin. Syftet med forskning inom hermeneutiken är att i så hög grad som möjligt förstå, men 

det kan också handla om att åstadkomma en förändring för att sedan undersöka vad som sker. Detta 

kan jämföras med målet för forskning inom positivismen som syftar till att förklara och hitta orsaker 

och samband. (Lundahl & Skärvad, 1999) Men enligt Patel och Davidson (2003) är inte kvalitativa och 

kvantitativa studier varandras motsatser utan många studier använder sig av båda metoderna. 

Författarna valde att genomföra en kvalitativ studie då en helhetsbild av hur en effektiv kundsupport 

bör hanteras eftersträvades. Författarna ansåg att det inte var möjligt att använda en kvantitativ 

metodteori då det skulle finnas risk för att användbar information skulle kunna gå förlorad då 

resultaten till stor del styrs av de uppsatta frågeställningarna. Det här examensarbetet är utfört enligt 

ett hermeneutiskt perspektiv då författarna genomfört kvalitativa studier som kräver tolkning för att 
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nå en djupare förståelse. En dialog i form av intervjuer genomfördes där de anställdas uppfattningar 

och attityder diskuterades.  

2.3 Datainsamling 
Inom forskningen används empirisk data för att granska och utveckla teorier. Det är därför viktigt att 

den insamlade empiriska datan är relevant för den givna teorin. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Den empiriska datan i det här examensarbetet har samlats in via intervjuer vilket medför en viss risk 

för feltolkning. För att minimera den här risken har varje enskild intervju spelats in och renskrivits i 

nära anslutning till intervjutillfället. Dessutom har varje respondent haft möjlighet att läsa igenom 

det renskrivna materialet, för att minimera tolkningsrisken. Anledningen till att det gjordes var för att 

säkerställa att intervjuaren och respondenten uppfattade den information som gavs på samma sätt. 

Det här möjliggjorde dock att respondenten kunde ändra sin utsaga. I de här fallen hade författarna 

ett kritiskt förhållningssätt där frågor som varför och anledning till varför de valt att ändra sin utsaga 

ställdes. I det här examensarbetet har det bara förekommit mindre förändringar och det har alltid 

handlat om förtydliganden. 

Det här examensarbetet har använt både primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 

författarna själva samlat in under arbetets gång genom till exempel intervjuer. Sekundärdata avser 

den information som redan finns dokumenterad men som inte är insamlad för den aktuella studien, 

det kan till exempel vara böcker och artiklar. (Lundahl & Skärvad, 1999) Författarna har använt sig av 

både primärdata och sekundärdata för att kunna koppla befintliga teorier (sekundärdata) till det 

empiriska resultatet (primärdata). Det här låg sedan till grund för analysen.  

2.3.1 Litteratursökning 

Merriam (1994) anser att litteratursökningen börjar med en genomgång av befintlig litteratur som 

sedan kan bli föremål för granskning. Det är viktigt att börja med en översikt över området om 

förkunskapen till ämnet är låg. Det är då tidsbesparande att läsa igenom index och sammanfattningar 

för att få en bild av ämnesområdet. När de referenser som sedan ska används väljs ut kan följande 

kriterier användas (Merriam, 1994): 

 Är författaren en auktoritet inom ämnesområdet? 

 Hur gammal är artikeln eller boken?  

 Undersök källans kvalité, är innehållet framställt på ett seriöst och vedertaget sätt? 

 Om en referens anses vara relevant för den aktuella undersökningen spelar författare och 

ålder mindre roll. Det kan vara om till exempel författare och årtal är okänt.  

När sedan de utvalda böckerna och artiklarna används i undersökningen är det viktigt att kritisera, 

integrera och syntetisera de olika teorierna med den forskning som gjorts inom området. En god 

teoretisk bas kan vara till stor hjälp för att planera den empiriska fasen och för att tolka det resultat 

som erhålls. (Merriam, 1994) 

För att hitta relevant litteratur till det här examensarbetet användes i första hand Linköpings 

universitetsbibliotek samt de artikeldatabaser som universitetet prenumererar på. Författarna av 

detta examensarbete uppmärksammade tidigt att det fanns begränsat med litteratur och forskning 

inom området för supporthantering. Däremot fanns det flera olika ämnesområden som knyter an till 

kundsupport och som på så sätt kunde användas. Författarna märkte också i ett tidigt skede att valet 

av sökord var viktigt för att finna relevant litteratur. De sökord som användes var bland annat: 
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kundsupport, CRM, customer relationship management, customer support, service management, call 

center, contact center, customer service, ITIL, IT infrastructure library, supporthantering, 

ärendehantering, ärendehanteringssystem, knowledge management, workflow, felhantering och 

support management. I början valdes sökorden utifrån ämnesområden som hade tydlig anknytning 

till kundsupporten. Senare användes nyckelord som återfanns i de artiklar som behandlats och på så 

sätt utökades teorin med relevant litteratur.  

I Figur 3 illustreras de områden som behandlas i den teoretiska referensramen. Det som behandlas 

inom den teoretiska referensramen är inringat med rött. ITIL och CRM är relativt olika men inom 

kundsupport har de liknande områden som behandlar samma sak. Både CRM och ITIL är väldigt lika i 

hur de ser på en nöjd kund. Det finns också likheter mellan CRM och ITIL vad det gäller service och 

support. Supporthantering rör de delar inom ITIL som behandlar hur ett ärende kommer in, workflow 

och knowledge management behandlar bland annat hur kunskap kan lagras. Lagringen av 

kundinformation är en viktig del i både CRM och kundsupporten.  
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Figur 3: Teoretiskt område, (egen). 

Linköpings universitetsbiblioteks utbud kompletterades också med fjärrlån från andra bibliotek för 

att erhålla en så djup teoretisk bas som möjligt. Författarna har strävat efter att tillämpa de råd som 

Merriam (1994) presenterade. Således har författarna strävat efter att använda så nya böcker och 

artiklar som möjligt för att erhålla en så aktuell bild över området som möjligt. I viss mån har även 

valet av författare varit ett viktigt kriterium. Det enda som visar att författaren kan ses som en 

auktoritet inom området är om han eller hon är frekvent refererad till.  
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2.3.2 Fallstudie 

Vid kvalitativ forskning är fallstudier vanligt förekommande. Med en fallstudie menas en 

undersökning som endast omfattar en eller ett fåtal fall som studeras i detalj. Fallstudier är ofta 

lämpliga om forskningsfrågan innehåller hur och varför. Fallstudier används ofta inom forskning som 

berör organisationer. Det beror på att fallstudien anses vara den bästa metoden för att förstå en 

organisations hela komplexitet. Resultaten från en fallstudie kan inte generaliseras så de går att 

tillämpa i alla fall. Det är däremot möjligt att skapa teorier, se mönster samt utnyttja tidigare teorier 

som referenspunkt till resultatet. (Lundahl & Skärvad, 1999) Lundahls och Skärvads (1999) 

resonemang stämmer överens med vad Lee och Baskerville (2003) skriver om fallstudier. Lee och 

Baskerville (2003) menar att en teori aldrig kan generaliseras för andra miljöer än de där teorin är 

empiriskt testad och bekräftad. Flera artiklar har använt sig av fallstudier, dock har ingen behandlat 

ett mindre mjukvaruföretag.  

Examensarbetets fallstudie är genomförd på Medius i Linköping. Inom Medius har information främst 

inhämtas från interna dokument samt intervjuer med de personer som hanterar kundsupporten. För 

att erhålla den samlade synen på hur processen kring kundsupporten hanteras har även kunder till 

Medius intervjuats. Valet av kunder genomfördes med två stycken anställda på Medius. Den ena 

arbetar inom Service Center och har således kunskap för frekvensen av supportärenden som 

inkommer till kundsupporten. Den andra är applikationskonsult och har god kunskap om vilka kunder 

som finns, hur länge de har varit kund till Medius samt var de ligger geografiskt. Faktorer som styrde 

valet av kunder var främst geografisk placering av företaget samt att försöka erhålla en blandning av 

nya och gamla kunder. Valet av kunder låg således främst hos de anställda på Medius. Personerna 

som intervjuades hos kund var anställda med erfarenhet av Medius Service Center.  

För att komplettera Medius ärendehanteringssystem har även ett annat system på marknaden 

undersökts. Ärendehanteringssystemet som undersöktes var Artologik Helpdesk. Författarna 

strävade efter att finna ett ärendehanteringssystem som var webbaserat och tillät kunden att 

registrera ärenden. Författarna hittade flera olika ärendehanteringssystem som uppfyllde dessa krav. 

En närmare granskning gjordes av Artologik Helpdesk och Manifact Commander Suite. Samtliga 

ärendehanteringssystem som undersökts är lika vad det gäller uppbyggnad och funktionalitet utifrån 

de beskrivningar som finns av ärendehanteringssystemen. Dock finns det en risk att systemen skiljer 

sig i användningen vilket i sin tur kan påverka funktionaliteten. Det var endast Artologik som kunde 

tänka sig bidra med en testversion och således valde författarna att undersöka deras 

ärendehanteringssystem närmare.   

2.3.3 Intervjuer 

Det finns två huvudtyper av intervjuer, standardiserade och icke standardiserade. I en standardiserad 

intervju ställs ett på förhand antal standardiserade frågor i en bestämd ordning. Frågeformuleringen 

och ordningen ska vara den samma vid samtliga intervjuer. Vid en icke standardiserade intervju kan 

frågornas ordning och formulering väljas mer fritt. Huvudsaken är att de frågor som ställs ger svar 

som täcker informationsbehovet. En icke standardiserade intervju blir därför mer flexibel och 

situationsanpassad. (Lundahl & Skärvad, 1999)(Svensson & Starrin, 1996) Svensson och Starrin (1996) 

skiljer mellan kvalitativa intervjuer och kvantitativa intervjuer. En kvalitativ intervju har som mål att 

upptäcka ännu icke kända faktorer. Den kvalitativa intervjun bygger på ett icke standardiserat 

intervjuförfarande. En kvantitativ intervju har som mål att undersöka fördelningen eller sambandet 
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på en fördefinierad företeelse. För att resultatet ska bli mätbart är en standardiserad intervju att 

föredra då alla respondenter får samma frågor och alternativ. (Svensson & Starrin, 1996) 

Det är också möjligt att kombinera både standardiserade och icke standardiserade intervjutekniker. 

Det handlar då om en semistandardiserad intervju där det finns vissa frågor som ställs till samtliga 

respondenter, men med möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Det kan vara frågor som utveckla, 

berätta mer och så vidare. Dessutom kan individanpassade frågor användas. (Lundahl & Skärvad, 

1999) 

Författarna av det här examensarbetet valde att använda det semistandardiserade 

intervjuförfarandet. Men fokus låg på att försöka hitta ett så standardiserat intervjuförfarande så 

långt det gick för att enklare kunna dra paralleller och slutsatser. Utgångspunkten med intervjuerna 

med de anställda på Medius var att få ta del av deras erfarenheter och vad de såg som problematiskt. 

Frågorna som ställdes var indelade i fem kategorier: allmänna, historik/förbättringar, support, kund 

och IT. För att säkerställa att de förbättringar som de anställda inom kundsupporten tog upp 

verkligen var relevanta genomfördes också intervjuer med kunder till Medius. Här låg fokus på 

relationen mellan kund och Medius samt de saker som de ansåg var bra och bristande i befintlig 

kundsupport. Frågorna som användes vid intervjuerna finns bifogade i Bilaga A – Intervjufrågor till 

personal som hanterar kundsupport och Bilaga B – Intervjufrågor till kunder. 

2.4 Källkritik 
Vid användning av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som skrivits. 

Innehållet i källan som använts kan vara vinklat och ofullständigt. Källor indelas i förstahandskällor 

och andrahandskällor. En förstahandskälla bygger inte på någon tidigare källa vilket en 

andrahandskälla gör. Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att kritiskt granska sina källor 

och säkerställa att de är äkta, relevanta och trovärdiga. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) går det avgöra om en källa är trovärdig genom att undersöka om 

det är något som har hänt i tid och rum. Men sanningsgraden ökar också om flera oberoende källor 

återger samma sak. Men det är inte säkert att ovanstående kriterier är tillräckliga utan då återstår att 

göra en intern bedömning. En undersökning av källornas logiska, tydlig och konkreta uppbyggnad kan 

då göras. Det finns alltid en risk att källor är vinklade och det är viktigt att genomgående ha det här i 

åtanke. Kanske har författaren något att vinna på att vara partisk? (Lundahl & Skärvad, 1999) 

I det här examensarbetet förekommer främst förstahandskällor, men även sekundärkällor har 

använts som inspiration och för att undersöka vilka primärkällor som sekundärkällorna använt sig av. 

För att minimera risken för att informationen i de olika källorna skulle vara vinklad har författarna av 

det här examensarbetet valt att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av flera oberoende 

källor inom samma område enligt Lundahls och Skärvads (1999) rekommendationer. 

Författarna lyckades inte hitta några kritiska röster kring ITIL. Enligt Cooke (2007) kan ITIL-ramverket 

anses vara för teoretiskt och teknikfokuserat. Författarna har genomgående haft ett kritiskt 

förhållningssätt till samtliga ämnesområden som har behandlats.  

2.5 Metodkritik 
Alla vetenskapliga metoder har för- och nackdelar. Fördelarna med en metod ligger i valet av 

angreppssätt, det handlar om att hitta en metod som uppfyller syftet med undersökningen. 
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Nackdelarna med att genomföra fallstudier är att läsaren kan göra felaktiga slutsatser och tro att 

resultatet från fallstudien är generaliserbart. Det kan också vara en nackdel om forskaren själv är 

ansvarig för insamling och bearbetning av information. Resultaten kan då påverkas av den mänskliga 

faktorn och de personliga värderingarna hos forskaren. Den mänskliga faktorn kan också påverka 

resultaten om någon annan än forskaren själv bearbetar information. (Merriam, 1994) Därmed 

påverkar alltid valet av tillvägagångssätt undersökningens utfall. 

Att komma utifrån och göra en undersökning på ett företag är något som författarna av det här 

examensarbetet ser som en fördel. Det leder till att författarna kan hålla ett objektivt förhållningssätt 

och inte anpassa insamlingen och bearbetningen av informationen utifrån ett företagsperspektiv. En 

annan fördel är att författarna haft möjlighet att intervjua samtliga anställda inom kundsupporten. 

Det leder till att en bred och djup empirisk bas erhålls från Medius. Att som författare inte kunna 

välja kunder själva kan ses som en nackdel. Det fanns flera parametrar som var avgörande i valet av 

kunder. Tillgänglighet hos kund, ekonomiska inskränkningar och geografiska begränsningar var några 

faktorer som var avgörande i valet av kunder. Valet av kunder gjordes tillsammans med Medius. Det 

finns en risk att Medius förespråkat kunder som är mer positiva till dagens kundsupport. Men detta 

påpekades av författarna och Medius garanterade att så inte skulle göras. Det är både till Medius och 

i författarnas intresse att välja kunder med både positiva och negativa erfarenheter från dagens 

kundsupport.  

För att det här examensarbetet ska ses som generaliserbart kan studien behöva kompletteras med 

fler fallföretag och fler kundintervjuer eller jämföras med andra liknande studier inom området enligt 

författarna. Det är dock inget som varit möjligt då tidsramen för arbetet varit begränsad. Lee och 

Baskerville (2003) anser dock att generaliserbarhet inte nödvändigtvis uppnås om fler företag väljs till 

fallstudien. Enligt Lee och Baskerville (2003) finns det fyra typer av generaliserbarhet. De fyra typerna 

är: empiri till empiri, empiri till teori, teori till empiri och teori till teori. (Lee & Baskerville, 2003) 

Författarna gör en teori till teori generalisering i den teoretiska referensramen då andra författares 

teorier beskrivs. En generalisering från teori till empiri görs genom att applicera givna teorier på den 

empiriska studien. Genom att analysera empirin i analysen görs en empiri till empiri generalisering. 

Författarna gör en empiri till teori generalisering då en koppling görs mellan empiri och teorin.  

2.6 Forskningskvalité 
För att bedöma kvalitén på en undersökning rekommenderar Yin (2008) att begreppen reliabilitet 

och validitet används.  ”Med validitet, dvs giltighet, menas mätinstrumentets förmåga att mäta det 

som det påstås mäta. Med reliabilitet, dvs pålitlighet, menas att en mätmetod är okänslig för 

slumpens inverkan. Reliabilitet är hög när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar.” 

(Lundequist, 1995, s. 38) För att säkerställa att detta examensarbete håller en så hög kvalité som 

möjligt kommer författarna använda sig av begreppen reliabilitet, validitet och Klein och Myers 

(1999) sju principer för utvärdering av hermeneutiska fallstudier.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultaten från en undersökning skulle bli desamma om undersökningen 

genomförs igen. (Merriam, 1994)(Yin, 2008) Målet är att minimera felaktigheter och partiskt 

ställningstagande. (Yin, 2008) 

Det empiriska resultatet i det här examensarbetet bygger på intervjuer, interna dokument hos 

Medius och undersökning av två existerande ärendehanteringssystem. Vid Medius har det varit 
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möjligt att genomföra intervjuer med samtliga anställda inom kundsupporten då de endast är tre 

personer. Det har dock inte varit möjligt att intervjua samtliga kunder till Medius då de för många. 

Därför har ett urval av kunder gjorts tillsammans med två anställda på Medius som nämnts tidigare. 

Det finns en risk att de kunder som intervjuats har en bild av kundsupporten som inte är 

representativ med övriga kunder. Dessutom finns det en risk att de kunder som valts ut inte 

representerar den genomsnittliga kundens uppfattning av Medius kundsupport. Resultatet skulle 

troligtvis bli mer underbyggt om fler kunder deltagit i undersökningen.  

Det finns idag en mängd olika ärendehanteringssystem på marknaden. För att inte begränsa 

undersökningen till ett ärendehanteringssystem valde författarna i ett tidigt skede att undersöka 

ytterligare ett ärendehanteringssystem. På så sätt erhölls en bredare syn på ärendehanteringssystem 

och dess funktioner.  

Examensarbetet torde således ha relativt hög reliabilitet. Om fler intervjuer av kunder hade 

genomförts och fler ärendehanteringssystem hade undersökts så hade det troligtvis förbättrat 

rapportens reliabilitet. 

2.6.2 Validitet 

Validitet kan delas upp i inre validitet och yttre validitet. Med inre validitet menas hur väl resultaten 

stämmer överens med verkligheten. Yttre validitet handlar om hur väl resultaten från genomförda 

undersökningar är tillämpbara i andra situationer. (Merriam, 1994) Enligt Le Duc (2007) bidrar bra 

sekundärkällor till att stärka rapportens validitet. Samtidig validitet kan uppnås då en intervju skrivs 

rent i nära anslutning till intervjutillfället. Genom att låta kunniga personer inom ett område bedöma 

frågeformulär kan omedelbar upplevd validitet uppnås. (Le Duc, 2007) 

Genom att flera oberoende och jämförliga källor använts kan den teoretiska referensramen anses 

stämma överens med verkligheten och på så sätt har referensramen en hög inre validitet. 

Referensramen anses enligt författarna täcka ett brett område med flera infallsvinklar. Det är dock 

inte säkert att all information är applicerbar i mjukvarubranschen. Examensarbetet torde också ha 

relativt hög yttre validitet med avseende på mindre mjukvaruföretag. Efter varje genomförd intervju 

har författarna i nära anslutning skrivit rent intervjun för att på så sätt erhålla så hög samtidig 

validitet som möjligt. De personer som intervjuats på Medius har varit mycket väl insatta i ämnet och 

har på så sätt kunnat bidra med expertkunskap inom ämnet. Samtliga intervjufrågor som använts i 

det här examensarbetet har granskats av såväl anställda inom kundsupporten på Medius som 

examinator vid Linköpings universitet som tidigare nämnts. Således har det här examensarbetet en 

hög omedelbar upplevd validitet. Examensarbetet torde således ha relativt hög validitet.  

2.6.3 Sju principer för utvärdering av hermeneutiska fallstudier 

Klein och Myers (1999) hävdar att validitet och reliabilitet är kriterier som passar bättre vid 

positivistisk forskning och att de ej är lämpliga att använda vid utvärdering av hermeneutistiska 

studier. De förselår istället sju principer som en hermeneutistisk fallstudie kan använda sig av. (Klein 

& Myers, 1999) 

Enligt princip 1 som är den hermeneutistiska cirkeln kommer all förståelse genom att tänka på 

beroende av delar och helheten som de formar. (Klein & Myers, 1999) Genom att författarna inte 

hade så djup kunskap inom ämnesområdet innan examensarbetet påbörjades har synen på områdets 

olika delar och hur de hänger ihop förändrats över tiden. Innan examensarbetet påbörjades hade 
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författarna ingen kunskap om ITIL. I efterhand har det visat sig vara en av de större delarna och den 

del som påverkat examensarbetet mest.  

Enligt princip 2 som handlar om kontextualisering är det viktigt att ge läsaren en reflektion över den 

sociala kontexten så att läsaren kan förstå vad som var viktigt när rapporten skrevs. (Klein & Myers, 

1999) Författarna av det här examensarbetet ger en inledning till ämnet och fallföretaget i kapitel 1 

vilket bidrar till kontextualiseringen. Författarna anser att det är bättre att ta fram en generell metod 

för kundsupport för samtliga kunder istället för att anpassa kundsupporten till varje kund. På så sätt 

tror författarna att kundsupporten uppnår effektivitet och stordriftsfördelar.  

Princip 3 handlar om interaktionen mellan forskare och intervjuobjekt. Det är viktigt att reflektera 

över hur forskaren påverkar de deltagande. (Klein & Myers, 1999) Den empiriska delen av det här 

examensarbetet bygger till stor del på intervjuer. Det innebär att författarna både medvetet och 

omedvetet tolkar och påverkar de intervjuade. 

Enligt princip 4, abstraktion och generalisering ska författaren sätta sin erhållna data i ett annat 

perspektiv än det som erhållits. (Klein & Myers, 1999) Lee och Baskerville (2003) menar som tidigare 

nämnts att en teori aldrig kan generaliseras för andra miljöer än de där teorin är empiriskt testad och 

bekräftad. Författarna anser att det kan finnas många fler företag än Medius som eftersträvar en 

effektiv kundsupport. Resultatet är dock först och främst riktat till Medius men författarnas 

förhoppning är att det som framkommer i slutsatsen ska kunna gälla även för andra mindre 

mjukvaruföretag som har en kundsupport. 

Princip 5 handlar om det dialogiska resonemanget och att författaren bör vara beredd på att ändra 

sin forskningsmetodik vartefter arbetet fortlöper och ny information framkommer i arbetet. (Klein & 

Myers, 1999) Författarna hade en vag bild över ämnesområdet och visste inte var tyngdpunkten 

skulle läggas i början av arbetet. Författarna gick därför in med en relativit nyanserad bild över 

ämnesområdet och har vartefter ny information framkommit anpassat studien. Målet har dock alltid 

legat i att besvara frågeställningen. 

Enligt princip 6, multipla tolkningar ska författaren vara medveten om att det finns risk att de 

medverkande i studien kan tolka saker på olika sätt. (Klein & Myers, 1999) De intervjuer som 

genomförts i detta examensarbetet har varit med personer som arbetar på Medius Service Center 

och kunder som haft kontakt med Medius Service Center. Kunderna torde kunna ge en representativ 

bild av Medius Service Center då de genomgående haft kontakt med kundsupporten. Ur de intervjuer 

som genomfördes internt framkom ungefär samma stoff och bilden över Medius Service Center 

torde således vara korrekt beskriven. Nämnas bör dock att författarna har haft en hög 

abstraktionsnivå vilket troligtvis bidrar till att de interjvuade säger och tycker relativt lika. 

Princip 7 handlar om misstänksamhet. Det gäller att som intervjuare vara medveten om att de 

intervjuade kan vara partiska och ge en förvrängd bild av verkligheten. (Klein & Myers, 1999) 

Författarna av det här examensarbetet har genomgående tagit hänsyn till detta faktum. Men under 

intervjuerna har det aldrig framkommit något som skulle kunna vara partiskt från de intervjuade. 

Dock tror författarna att kunderna delvis genom sina svar vill påverka Medius till det bättre för det 

egna företaget. Men den här påverkan torde vara minimal då författarna upplever att Medius har en 

partnerrelation till sina kunder. Således borde de åsikter som kommer fram vara till gagn för både 

Medius och kunden. 
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2.6.4 Sammanfattning 

Författarna anser som tidigare nämnts att fallstudien skulle blir mer generaliserbar om fler fallföretag 

hade medverkat. Detta går dock emot Lee och Baskerville (2003) som anser att det inte finns någon 

koppling mellan storleken på urvalet i population och generaliserbarhet mer än att det ökar 

generaliserbarheten i det givna urvalet.  

Examensarbetet torde ha relativt hög forskningskvalité både utifrån reliabilitet och utifrån validitet 

men också utefter Klein & Myers (1999) principer. Därmed torde resultaten som författarna kommit 

fram till vara generaliserbara till andra mindre mjukvaruföretag.   
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3 Teoretisk referensram 

I nedanstående kapitel behandlas kundsupporten och hur den med hjälp av ett 

ärendehanteringssystem kan bidra till en fungerande kundhantering. Vidare kommer de delar som 

behandlar kundhantering i Customer Relationship Management (CRM) att presenteras. Läsaren får 

en genomgång för hur ramverket Information Technology Infrastructure Library (ITIL) kan tillämpas 

inom kundsupporten. En introduktion till Workflow och Knowledge Management görs med koppling 

till lagring av kunskap. Slutligen ges en överblick över felrapportering. Författarna har valt att 

fristående behandla kundsupport, CRM och ITIL vilket kan innebära att en del information 

förekommer på fler än ett ställe. 

3.1 Kundsupport 
Målet med kundsupport är hjälpa sina kunder att få ut maximalt värde ur sitt inköp. 

Kundsupportsystem kan leda till nya marknadsmöjligheter och att företaget kan undvika 

konkurerande hot. I och med den tekniska utvecklingen har produkter blivit mer tekniska vilket har 

ändrat fokus på supporten från reparerande till användarträning. Kundsupport är en källa för 

inkomst, ofta är inkomsten från kundsupport större än inkomsten från försäljningen av produkten. 

Det här uttalandet bygger på erfarenheter från tillverkningsindustrin och förhållandet mellan 

tillverkare och användare. (Smith, 2006) 

Kundsupporten är ofta den mest synliga delen gentemot kunden. Genom att förbättra kvalitén på 

supportprocessen kan ett företag öka kundnöjdheten på service och produkter. (Jäntti & Pylkkänen, 

2008) 

På ett utvärderingsmöte av servicen kan ett företag se hur väl de uppfyller sina servicekrav och 

identifiera svaga punkter som behöver förbättras. Ett företag kan även utvärdera hur en kunds 

problem har lösts och om det går att lösa på ett bättre sätt nästa gång. Det kan också vara bra att 

undersöka om problemet går att undvika i framtiden. (Jäntti & Pylkkänen, 2008) 

3.1.1 Traditionell syn  

Traditionellt sett har kundsupport refererats till eftersäljssupport som består av aktiviteter för att 

hjälpa kunden efter det att de köpt en produkt och börjat använda den. Långsiktiga kundrelationer 

har blivit allt viktigare och kundsupporten har expanderat och omfattar nu mer än bara 

eftermarknadstjänster. (El Sawy & Bowles, 1997) 

Kundsupport är en förutsättning för att uppnå kundnöjdhet. Den totala världsmarknaden för teknisk 

support uppskattas till $ 400 miljarder. Även om det är relativt mycket pengar har inte support fått 

den uppmärksamheten som support förtjänar. Kundsupport förtjänar ledningens uppmärksamhet. 

Kundsupport består av sju stycken beståndsdelar (Goffin & New, 2001): 

 Installation, för många produkter är installation efter köpet den första kontakten som 

kunden har med supportavdelningen. Installationen genomförs ofta av anställda från det 

säljande företaget. 

 Användarträning, komplexa produkter kräver att tillverkaren tillhandahåller tillfredställande 

användarträning så att kunden lär sig använda produkten på ett effektivt sätt.  
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 Dokumentation, de flesta produkter kräver någon form av dokumentation över till exempel 

användning, installation, underhåll och reparationer. Bra dokumentation kan leda till 

minskade supportkostnader. 

 Underhåll och reparation, historiskt sätt har den här delen alltid varit en viktig del i 

kundsupporten. Underhåll är nödvändigt för att undvika att produkten havererar. Om 

produkten havererar är det viktigt att företaget kan tillhandahålla snabb och effektiv 

reparation. 

 Online-support, handlar om att ge kunden support via till exempel telefon för att kunna 

utnyttja sina produkter effektivt och ibland även själv kunna spåra felet. 

 Garanti, tillverkarens garantier reducerar kundens finansiella risk med att äga en produkt. 

Under en produkts livslängd kan supportkostnaden bli hög och många företag väljer därför 

att erbjuda kunden att förlänga sin garanti.  

 Uppgraderingar, kunder kan bli erbjudna möjligheten att förbättra prestandan på sina gamla 

produkter, till exempel att uppgradera en dators kapacitet.  

Författarna anser att ovanstående lista är logiskt uppbyggd och förklarar en kundsupports olika 

inriktningar på ett tillfredställande sätt. Dessutom borde konsumenterna vara medvetna om flertalet 

av de olika beståndsdelarna i kundsupport eftersom de kommer i kontakt med dem vid ett vanligt 

konsumentköp. 

Förr var det vanligare med produktfel och den viktigaste aspekten av support var snabb och pålitlig 

reparation. Teknikutvecklingen har lett till mer pålitliga produkter men till priset av ökad komplexitet. 

Det innebär således att kundsupporten har fått rikta in sig mer på användarträning och online-

support. (Goffin & New, 2001) Författarna anser inte att det är givet att komplexiteten för en 

produkt ökar om produkten blir mer pålitlig, även om så kan vara fallet ibland.  

3.1.2 Fördelar med kundsupport  

Effektiv kundsupport och service har blivit ett strategiskt måste för företag idag. Oavsett om det är 

ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag är det supporten och servicen runt produkten som 

skapar konkurrensfördelar. För långsiktiga kundrelationer är kundsupporten av yttersta vikt. 

Kundsupport verkar i en omgivning som karakteriseras av snabbhet, skapande av ny kunskap, ökad 

komplexitet och informationsteknologi. (El Sawy & Bowles, 1997) 

El Sawy och Bowles (1997) menar att kundsupporten bör uppfylla följande punkter: 

 Snabba svar och lösningar på kundens problem 

 Smarta och snabba sätt att skapa, behålla, dela och nå kunskap om komplexa produkter 

 En dynamisk support för produkter med korta produktlivscykler 

 Samarbete med andra företag i problemlösningen 

 Utnyttja nya elektroniska kanaler för att kommunicera med kunder 

 Mer felsäker kundsupport eftersom detta är synligt gentemot kunden 

De här punkterna är stringenta krav som företag bör ta hänsyn till när de utformar sin kundsupport. 

Kraven är särskilt relevanta då ett företag har en produkt som har relativt kort livscykel och där 

kundmiljön är komplex. (El Sawy & Bowles, 1997) Enligt författarna kan en del mjukvara ses som 

produkter med korta livscykler i och med uppdateringar och nya licenser.  
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Många typer av produkter kräver support för att maximalt kundvärde ska uppnås. Typiska 

supportformer är som tidigare nämnts installation, dokumentation, underhåll och reparationsservice 

samt användarträning. Generellt kan kundsupport sägas innehålla alla aktiviteter som ger en kund en 

problemfri användning av sin produkt under dess livslängd. Kundsupport (som också kan kallas 

produktsupport, eftersäljsservice, teknisksupport eller service) är viktigt för företag för att (Goffin & 

New, 2001): 

 Uppnå kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer 

 Skapa konkurrensfördelar genom att differentiera sig som företag 

 Skapa förutsättningar för nya och bättre produkter genom att återanvända information som 

kommit in via supporten 

Genom att utvärdera kundsupporten och ta hänsyn till omständigheter som råder kring supporten 

kan ett företag ta fram produkter som är billigare och lättare att ge support på. (Goffin & New, 2001) 

3.1.3 Rutiner 

Ett företag bör utforma rutiner för hur supportärenden ska hanteras och hur interaktionen med 

kunden ska ske. Det kan röra sig om hur länge samtal ska pågå och hur information som framkommer 

ska framföras. Kundsupporten ska alltid kunna ge samma svar oavsett vem i kundsupporten som 

erhåller frågan. Svaret kan skilja sig beroende på vilken kund som frågar men då ska svaret vara 

grundat på information från kunden och dess specifika behov. (Dyché, 2002) Författarna anser att 

det viktigaste är att tillgodose kundens behov. 

För att leverera effektiv kundservice är det viktigt att den anställde har en korrekt bild av kunden och 

produkten ifråga. Om information angående kunden kommer från hela organisationen kommer 

kundsupporten kunna hantera de flesta ärenden på egen hand och endast kontakta annan expertis 

vid behov. Det är även viktigt att kundsupporten har tillgång till informationen om kunden oavsett 

vilken kanal som kunden använder in i företaget. Inom kundsupporten ska de anställda prioritera 

efter behov och inte beroende av vilken kanal som kunden valt att kommunicera med företaget. 

(Payne, 2006)  

3.1.4 Call center  

Ett call centers primära uppgift är att ta emot telefonsamtal från ett företags kunder. Ett call center 

behöver inte vara geografiskt bundet till företaget utan kan ligga på olika platser i världen. När en 

kund ringer ett call center kan vederbörande bli kopplad innan rätt person tar emot samtalet. Det 

finns även möjlighet för interaktion med kunden innan någon operatör tar vid, det kan till exempel 

vara olika knapptryckningar för att hamna hos rätt operatör. Idag finns även möjlighet med 

automatisk uppringning till kunden när företaget får tid. Ett call center kan bedrivas både inom och 

eller utanför ett företag. Call center är en viktig del i företaget för att hålla en god relation gentemot 

kunden. En studie visar att 80 % av kundens kontakt med ett företag sker via kundsupporten och att 

92 % av kunderna bedömer företaget utifrån bemötandet i supporten. Call center är eller skulle 

kunna utnyttjas som en viktig kundkanal, inte bara för att ge service, utan också för att skapa 

eftersäljsmöjligheter. (Aksin, Armony, & Mehrotra, 2007) Även om möjligheten finns att utnyttja 

andra kanaler in i företaget kommer kunder fortsätta att kräva möjligheten att ringa in till 

kundsupporten och prata med kundsupportspersonalen via den kanalen. (Payne, 2006)  
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Tillvägagångssättet för hur ett företag kommunicerar med sina kunder har ändrats i och med 

utvecklingen av call centers. Det har blivit en strategisk tillgång att leverera hög servicekvalité. 

Företag som fokuserar på kundlojalitet kan använda sig av call centers för att differentiera sina 

produkter eller serviceerbjudanden och på så sätt öka kundnöjdheten.  Ett call center kan vara 

kärnan till lyckade kundrelationer. (Marr & Parry, 2004) 

3.1.5 Contact center 

Genom åren har fler och fler call centers utvecklats till så kallade contact centers. Skillnaden mellan 

ett call center och ett contact center är att ett contact center hanterar alla relationer med kunden 

och utnyttjar flera kanaler, till exempel e-post, sms, wap och så vidare. För att uppnå kundnöjdhet i 

dagens supporthantering krävs det enligt Marr och Parry (2004) att företag tillämpar flera olika 

kommunikationskanaler, processer och utbildad personal inom företaget. Några vanliga sätt att mäta 

produktivitet och effektivitet inom ett contact center är: antal samtal svarade, antal lösta 

kundproblem och antal produktiva timmar i förhållande till antalet arbetade timmar. Det är dock inte 

bevisat att dessa mått har något samband med kundnöjdheten. Däremot kan ett företag mäta 

andelen lösta problem vid första kontakten och mäta antalet kunder som avslutar kontakten på 

grund av att det för lång tid att få svar. Dessa två mått finns det belägg för att de har samband med 

kundnöjdhet. (Marr & Parry, 2004) 

3.1.6 IT inom kundsupport 

IT är en viktig resurs vid supporthantering. Många företag använder IT och CRM-system som ett stöd 

i verksamheten och supporthanteringen. Ett CRM-system kan samla all kommunikation som har skett 

med kunden på ett ställe och företaget får en gemensam bild över kunden. Med en gemensam och 

detaljerad bild över den enskilda kunden kan supportärenden lösas avsevärt mycket fortare. (Dyché, 

2002) För att bilden som finns i systemet ska bli så detaljrik som möjligt krävs att IT-systemet är 

integrerat i alla delar i företaget så att all interaktion med kunden registreras. (Hart, Fichtner, 

Fjalestad, & Langley, 2005)(Lin, 2003) Effektiv kundservice och information om kunden är också 

något som Payne (2006) tycker är viktigt. Genom att information om kunden finns lättillgänglig 

underlättas hanteringen av supportärenden. IT i sig ger inga fördelar till verksamheten. Det är 

utnyttjandet av IT i den dagliga verksamheten som skapar konkurrensfördelar. Ett företag bör därför 

inte ha för komplicerade system som inte kan hanteras av de anställda. (Boone & Ganeshan, 2001) 

I och med Internets framfart har nya vägar för kundinteraktion framkommit som online beställning 

och tillgänglighet dygnet runt. Kunder förväntar sig att ett företag ska kunna uppfylla deras 

förväntningar och behov. Kunden kommer då i sin tur vara lojala gentemot företaget. Tack vare 

Internet är det möjligt att kundanpassa varje enskild sida som en specifik kund möter. Idag är det 

viktigt att företag kan kommunicera, leverera och serva sina kunder på ett snabbt och bra sätt. I 

framtiden kommer en stor andel kunder att interagera via Internet. Därmed måste ett företag 

anpassa sin teknik till rådande omständigheter. (Chen & Popovich, 2003) 
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3.1.7 Modell för kundsupport 

Jäntti och Pylkkänen (2008) har tillsammans tagit fram en modell för hur supporthantering i ett IT-

företag bör se ut. De fördelar som de ser i sin modell är: 

 Fokus på kunden 

 Arbeta proaktivt gentemot kunden 

 Använd en kunskapsdatabas för att lagra lösta problemet 

 Kunden ska bara ha en kontakt in i företaget 

Modellen som Jäntti och Pylkkänen (2008) har arbetat fram börjar med att en kund stöter på ett 

problem och kontaktar supporten. Den här kontakten kallas för incident. En incident inträffar när 

någonting går fel hos kunden. Kunden kan också göra en serviceförfrågan utan att något har gått fel, 

det kan till exempel vara en förfrågan om mer diskutrymme. Målet med incidenthantering är att lösa 

kundens problem så snabbt som möjligt. Medan målet med problemhantering är att minimera 

problemets påverkan hos kunden och identifiera roten till problemet. Skillnaden mellan 

problemhantering och incidenthantering är att i problemhanteringen vill företaget lösa problemet 

hos kunden på ett kvalitativt sätt medan i incidenthantering handlar det mer om att lösa problemet 

snabbt. Problemhantering har både reaktiva och proaktiva aspekter. Reaktiv problemhantering syftar 

till att lösa problem som kunden har rapporterat medan proaktiv problemhantering syftar till att lösa 

problemen innan de uppkommer. Den reaktiva problemhanteringen är uppdelad i problemkontroll 

och felkontroll, där problemkontroll handlar om att upptäcka roten till problemet och lösa problemet 

permanent. (Jäntti & Pylkkänen, 2008) 

Problemkontrollen börjar när incidentanalysen visar att det är ett återkommande fel eller om det 

inte har uppkommit något liknande fel tidigare. Problemkontrollen kan också börja om en incident är 

avgörande för kundens verksamhet. Det första som händer i problemkontrollen är att 

problemhanteringsgruppen identifierar och lagrar problemet i en databas för att kunna lösa framtida 

problem snabbare. Därefter klassificeras problemet efter dess typ, prioritet och påverkan. När 

problemet är klassificerat undersöks och diagnostiseras roten till problemet och en förfrågan 

angående förändring kan skapas ifall en lösning av problemet ska implementeras. Om så är fallet går 

problemet vidare till ett förändringsarbete som innebär att både design och utveckling genomförs. 

(Jäntti & Pylkkänen, 2008) 

Felkontrollen fokuserar på att lösa kända fel genom att skapa förfrågningar om förändring till 

förändringshanteringsavdelningen. Aktiviteter i felhanteringen är felidentifiering, felbedömning och 

att lagra problemlösningen. Databasen som lagrar lösningarna är sökbar och kan användas för att 

lösa kända problem snabbt. En bra designad databas kan hjälpa supporten och kunderna att hitta 

lösningarna snabbt.(Jäntti & Pylkkänen, 2008)  

Nedan följer en omarbetad processbild på hur Jäntti och Pylkkänen (2008) ser på kundsupporten, se 

Figur 4.  
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Figur 4: Förbättrad supportmodell, (egen grafisk omarbetning efter Jäntti och Pylkkänen (2008)). 

3.2 CRM  
Det finns flera olika definitioner på vad CRM är för något. Enligt Kotler (2003) beskriver vissa CRM 

som tekniken att lära sig mer om varje kund och andra ser det mer som att behandla sina kunder 

med empati och känslighet. Nedan följer fyra olika definitioner på vad CRM är: 

Kotler (2003) menar att CRM i praktiken innebär att ett företag med hjälp av teknik inhämtar 

information om kunder för att bättre kunna marknadsföra sig mot en given målgrupp. 

Enligt Swift (2001) handlar CRM om att förstå kunden och på så sätt förbättra bland annat kundlojalitet 

och kundnöjdhet.  

Enligt Chen och Popovich (2003) är CRM en kombination av människor, processer och teknologi som 

samverkar för att skapa förståelse mellan kund och företag samt förbättra och utveckla relationen där i 

mellan. 

Enligt en definition är CRM ett sätt att förbättra kundlojaliteten, kundlönsamheten samt att behålla och 

införskaffa nya kunder genom en god kommunikation genom hela kundlivscykeln.  CRM ska integreras i 
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allt företaget gör och alla inblandade parter ska involveras. I grund och botten handlar CRM om goda 

relationer och god kommunikation. (Payne, 2006) 

Samtliga definitioner som nämns ovan bygger på att förstå sina kunder och förbättra relationen 

till dem. 

CRM innefattar tre huvudområden (Ngai, 2005): 

1. Marknadsföring 

2. Försäljning 

3. Service och Support 

Nedan illustreras en bild över de olika delar som CRM innefattar, se Figur 5. Informationsteknologi 

och informationssystem är en viktig komponent för att stödja och underhålla de tre huvudområdena 

och CRM-processen och klassificeras därför i Figur 5 som ett huvudområde. Författarna tolkar att 

Ngai (2005) gjort sin uppdelning ur ett säljperspektiv.  

 

Figur 5: Classification framework for CRM articles, (Ngai, 2005). 

3.2.1 IT inom CRM  

IT har sedan länge betraktats som en möjliggörare för att genomföra och uppnå förbättringar i 

företags prestationer. Genom IT kan ett företag förändra sitt arbetssätt och skapa innovativa 

metoder för att länka samman företaget med dess kunder och leverantörer. (Chen & Popovich, 2003) 

IT och informationssystem kan användas för att stödja och integrera CRM i ett företag. Ett IT-system 

kan lagra information om kunder och hjälpa till att bedöma värdet av nya och gamla kunder. (Ngai, 

2005) 

3.2.2 Databas 

En databas är ett centralt element i ett CRM-system. Informationen till databasen kan komma både 

internt och externt. Informationen rör relationen till kunden. När datan kommer in konverteras 

datan till elektronisk form såvida datan inte redan är av detta format. Datan lagras sedan i en 

databas. Genom ett informationssystem kan de anställda komma åt datan. (Zikmund, McLeod, & 

Gilbert, 2003) Nedan illustreras ovan nämnda modell, se Figur 6. 
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Figur 6: Förenklad CRM-modell, (egen grafisk omarbetning efter Zikmund et al. (2003)). 

För att ett företag ska kunna agera på ett tillfredställande sätt gentemot sina kunder krävs att 

databasen lagrar information om kunderna. Informationen ska vara lättåtkomlig för de anställda på 

företaget och ett hjälpmedel för att skapa en god kommunikation med kunden. (Echeverri & 

Edvardsson, 2002) För att en gemensam databas ska fungera och vara till nytta för samtliga anställda 

måste alla avdelningar i ett företag vara villiga att dela med sig av sin kunskap. (Chen & Popovich, 

2003) Vikten av en lättåtkomlig databas med information om kunder är också något som Hart et al. 

(2005), Lin (2003), Dyché (2002) och Payne (2006) tar upp i avsnittet för kundsupport. 

Swift (2001) anser att det inte räcker med att samla information om transaktioner och betalningar 

utan informationen måste vara mer kundcentrerad, det vill säga information som kan bidra till goda 

kundrelationer. Det gäller därför att spara alla erfarenheter som företaget erhållit genom kontakten 

med en kund, oavsett om det är bra eller dåliga erfarenheter. (Swift, 2001) Informationen som finns i 

databasen gör att företaget kan urskilja en kund bland tusentals och anpassa erbjudanden efter 

kundens behov, då det är möjligt att följa upp historik och transaktioner. Databasen är därför ett 

viktigt verktyg för att samla och lagra information. Om företaget lyckas använda informationen i 

databasen på ett bra sätt kommer kunden att erhålla en god relation och syn på företaget. Det gäller 

att komma ihåg kundens speciella önskemål, en kund ska aldrig behöva säga samma sak två gånger. 

Det är viktigt att lyssna på kunden och lära sig vad de vill ha för att sedan kunna ge dem det och 

behålla dem som kund. (Peppers & Rogers, 1999)  

CRM-system utnyttjar tekniken i IT för att samla och analysera data om kunder för att ge företaget en 

möjlighet att kommunicera, leverera och serva sina kunder på ett bättre sätt. Ett CRM-system 

utnyttjar då information från alla delar i en organisation. Informationen sparas i databasen och görs 

tillgänglig för samtliga parter inom ett företag som har kundkontakt. Fördelarna med att ha en 

databas med information är (Chen & Popovich, 2003): 

 Snabb och korrekt information gentemot kunder 

 Filtrering av oanvändbar eller duplicerad data 

 Lätt att göra lönsamhetsanalyser och kundprofiler 

 Beräkning av en kunds nuvarande och framtida värde 

Författarna anser att en databas bidrar till och framförallt möjliggör ovanstående fyra punkter. Dock 

kan ett företag inte automatiskt räkna med att erhålla dessa fyra punkter om de implementerar en 

databas i företaget. Det är som tidigare nämnts av Chen et al. (2003) och Boone et al. (2001) viktigt 

att inte ha för komplicerade system och att anpassa sin teknik efter rådande omständigheter.   

3.2.3 Förutsättningar 

För att CRM ska fungera väl måste företaget vara kundcentrerat så att de anställda kan använda 

informationen på rätt sätt. Informationen som ett CRM-system samlar in sparas lämpligast i en 

databas där information angående kundens tidigare köp, demografisk information och kundens 

intressen lagras. Underlaget i databasen gör det lättare för marknadsförare att ta fram relevanta 
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erbjudande för sina kunder. (Kotler, 2003)(Swift, 2001)(Payne, 2006) Att fånga kundens intresse är 

inte trivialt och bygger enligt författarna på en längre relation mellan konsument och producent.  

I kundsupporten är det viktigt med hög kvalité för att kunna behålla sina existerande kunder och 

uppfylla deras behov snabbt och korrekt. Kundnöjdhet tar tid att uppnå men kan däremot raseras 

snabbt vilket kan innebära att kunden går över till ett konkurrerande företag. (Ngai, 2005) Hög kvalité 

i kundsupporten är som tidigare nämnts något som även Jäntti & Pylkkänen (2008) anser bidrar till 

kundnöjdhet. CRM-system påverkar troligtvis kundnöjdheten av minst tre anledningar: ett CRM-

system möjliggör kundunika erbjudanden, möjlighet att möta kundens behov och önskemål på ett 

bättre och mer korrekt sätt, det hjälper också företaget att på ett effektivare sätt hantera sina 

kundrelationer. (Mithas, Krishnan, & Fornell, 2005)  För att då upprätthålla en god service gäller det 

som tidigare nämnts att de personer som är ansvariga för service och support har tillgång till 

informationen om kunden. De ansvariga kan då erbjuda en personlig service och erbjuda nya 

produkter baserat på kundens historik. Det är också ett tillfälle att samla in information om kunden 

som sedan kan vara till gagn för försäljning, marknadsföring samt vidare service och support. 

(Nguyen, 2007) 

För att CRM ska fungera väl i en organisation krävs det att företaget analyserar den information de 

erhåller om sina kunder för att få en klar bild av deras behov. Företaget bör arbeta proaktivt med att 

förbättra kundlojaliteten genom att nå kunderna innan de blir missnöjda. Kunden ska få bestämma 

hur, när och var de vill erhålla support. För att bättre förstå kundens preferenser och för att effektivt 

kunna allokera nödvändiga resurser är segmentering en lämplig åtgärd. En segmentering av kunder 

gör att företaget på ett enklare sätt kan anpassa sin service efter kundens behov och på så sätt få 

konkurrensfördelar. Segmentering ger också företaget möjlighet att se var deras mest lönsamma 

kunder finns och därmed kan företaget lägga sina resurser där. CRM kommer inte att lyckas om inte 

chefer och anställda som har direkt kontakt med kunderna förstår betydelsen av CRM. Om kunden är 

nöjd med kontakten med företag kommer även kunden att vara lojal mot företaget och på så vis 

lönsam. (Smith, 2006) 

3.2.4 Kund 

Relationen till kunden är särskilt viktig ur konkurrensaspekter: ”if you don't maintain your customers' 

loyalty, someone else will engage/steal them away” (Swift, 2001, s. 7). I många fall är det lättare och 

mer lönsamt att behålla existerande kunder än att hitta nya. Genom ett CRM-system erhålls 

information om vilka kunder som är lönsamma att behålla. På så sätt kan det ibland vara fördelaktigt 

att låta konkurrenter ta över de olönsamma kunderna. (Swift, 2001) Peppers och Rogers (1999) gör 

en uppdelning av kunder där en kund kan tillhöra en av tre kategorier: 

 Mest värdefulla kunder 

 Sekundära kunder 

 Minuskunder 

De mest värdefulla kunderna är de som ett företag vill ha kvar. Sekundära kunder har potential att bli 

mer lönsamma än var de är idag. Minuskunderna kostar mer att ha kvar än vad de ger företaget i 

inkomst och bör således ej vara kvar som kund till företaget. (Peppers & Rogers, 1999) Författarna 

anser att Peppers och Rogers (1999) gör en tydlig uppdelning men det kan vara svårt att klassificera 

vissa kunder då antalet kategorier är relativt få. En kund skulle också kunna befinna sig i olika 

kategorier beroende på aktuell tidpunkt.  
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Peppers och Rogers (1999) uppdelning av kunder kan enligt författarna likna den segmentering som 

Smith (2006) anser vara viktig att ett företag gör. 

Det är viktigt att investera företagets resurser på befintliga kunder för att inte gå miste om dem. Det 

gäller att ha goda relationer med sina kunder och sträva efter att uppnå att inga kunder lämnar 

företaget på grund av dålig service. Kundtillfredställelse handlar om att uppnå eller överträffa 

kundens förväntningar. (Gummesson, 2002) Företag kan ha strategier för att skaffa nya kunder men 

det är minst lika viktigt att behandla sina existerande kunder väl. Om relationen med de existerande 

kunderna är god så leder det till nöjdare kunder inom relationsförfarandet. (Echeverri & Edvardsson, 

2002) 

3.2.5 Varför ska ett företag investera i CRM? 

En primär motivation för ett företag att implementera CRM är för att kunna spåra kundbeteenden 

och få kunskap om kundens smak och behov. Genom att organisera och använda den här 

informationen kan företaget utveckla bättre produkter och service. Företag som har CRM-system kan 

på ett bättre sätt föra över kundkunskapen till supportprocessen och de får en konkurrensfördel då 

de kan ge bättre erbjudanden och möta kundens behov. Viktigt att poängtera är att ett CRM-system 

enbart hjälper företag att få kunskap om sina kunder. Det är dock när de agerar baserat på den här 

kunskapen som de drar nytta av fördelarna med CRM. (Mithas, Krishnan, & Fornell, 2005) 

3.2.6 Mätning och övervakning 

När ett företag börjat använda CRM i sin kundservice är det viktigt att ta fram en process för att mäta 

och övervaka prestationer. Dels för att klargöra oklarheter kring de strategiska målen och dels för att 

klargöra vad organisationen vill och hur det är tänkt att uppnås. Dessutom medför en kontinuerlig 

utvärdering att det blir möjligt med regelbundna förbättringar i organisationen. För att effektivt mäta 

CRM-strategin finns det fem steg som en organisation bör tänka på: definiera mål och processer, 

bestämma vad som ska mätas, kommunicera ut målen till de anställda, ta fram ett scorecard, 

förankra CRM-strategin i verksamheten. Det handlar om att mäta effektiviteten på kundservicen. Att 

mäta kundservice är relativt svårt, men det finns fyra stycken mått som kan vara till användning. De 

är: kundkunskap, kundinteraktion, kundvärde och kundnöjdhet. (Smith, 2006) 

Enligt författarna är de mått som Smith (2006) använder relativt lika de som Marr och Parry (2004) 

använder sig av för att utvärdera contact center.  

Generellt finns det relativt mycket pengar i eftermarknad och support för ett företag. Det är därför 

viktigt att ha en väl fungerande supportprocess då det kan vara avgörande för om en kund stannar 

kvar hos ett företag eller ej. Nedan illustras kundsupportens påverkan på ett företag, se Figur 7. 

(Smith, 2006)  

 
Bra kundsupport Kundnöjdhet Positivt rykte Konkurrensfördelar

Goda 

företagsprestationer

 

Figur 7: Kundsupportens påverkan på ett företag, (egen grafisk omarbetning efter Smith (2006)). 

3.2.7 Kritik  

Crosby (2002) anser att det råder en viss överdriven positiv anda kring CRM. Bland annat menar han 

att många företag spenderar pengar på CRM-teknologi utan att ha en strategi som stödjer den. CRM-

teknologi är bara en möjliggörare för ett företag, det krävs att den anpassas till rådande 
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omständigheter. Att anpassa sig till rådande omständigheter är något som Chen & Popovich (2003) 

också behandlar i avsnittet för kundsupport. Enligt Crosby (2002) finns det flera olika myter inom 

CRM, en av dem är att det inte är någon förutsättning att mycket kunddata leder till bättre 

kundrelationer. De anställda kan få in för mycket information och det blir svårt att ta fram relevant 

data. Crosby (2002) kom fram till det här efter flera år av forskning och rådgivning samt över 30 års 

erfarenhet. (Crosby, 2002) 

Även Crainer och Dearlove (2004) anser att fördelarna kring CRM är överdrivna. Det är inte säkert att 

resultat efter ett införande av CRM-system uppfyller ett företags förväntningar. Enligt Crainer och 

Dearlove (2004) finns det elva punkter som underbygger varför ett företag kan bli missnöjda med sitt 

CRM-system: 

1. CRM-systemet har inget uteslutande ansvar för hur ett företag presterar 

2. Företag ska inte enbart fokusera på relationsutveckling 

3. CRM innefattar införskaffandet av nya kunder 

4. Alla kunder vill inte ha en relation med givet företag 

5. Långvariga kundförhållanden är inte alltid lönsamma 

6. Nöjda kunder är inte alltid lojala 

7. Ett företag ska inte enbart fokusera sin marknadsföring på de mest lönsamma kunderna 

8. Att segmentera kunder efter en pyramid är inget bra sätt 

9. Lojalitetsprogram leder inte uteslutande till bättre lojalitet 

10. En kunds totala livstidsvärde är inte förutsägbart 

11. Internet är inte det mest passande verktyget för att öka kundlojaliteten 

Enligt tidigare referenser har flera av ovanstående punkter tydlig koppling eller tydlig motsats till det 

som nämnts tidigare. Enligt Crainer och Dearlove (2004) har ett CRM-system inget uteslutande 

ansvar för hur ett företag presterar. Detta kan liknas vid Crosbys (2002) kritik mot CRM men även 

Chen & Popovich (2003) tankar kring hur IT ska anpassas till ett företag. Enligt punkt fyra vill inte alla 

kunder ha en relation med ett företag. Men enligt Echeverri och Edvardsson (2002) leder en bra 

relation till nöjdare kunder. Det är inte allid lönsamt med långsiktiga kundrelationer enligt punkt fem. 

Detta kan jämföras med El Sawy och Bowles (1997) som anser att långvariga kundrelationer är av 

godo. I punkt sju skriver Dearlove (2004) att ett företag inte enbart ska marknadsföra sig mot de 

mest lönsamma kunderna. Det här strider mot vad Smith (2006) förespråkar. Enligt punkt åtta och tio 

är det inte alltid av godo att segmentera företagets kunder efter en pyramid. Det är också svårt att 

förutspå en kunds framtida livstidsvärde. Det här strider mot Peppers och Rogers (1999) uppdelning 

av kunder. Det blir också enligt författarna svårt att göra en segmentering om företaget inte vet 

kundens framtida värde. 

3.3 ITIL 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) är ett ramverk som är framtaget av brittiska 

Office of the Government Commerce (OGC). ITIL är den mest accepterade modellen för IT service 

management och används av många företag i Europa och andra delar av världen. Syftet med ITIL är 

att organisera och förbättra arbetssättet inom ett företag. Ramverket bygger på best practice som är 

inhämtat från flera ledande företag i världen. (Kumbakara, 2008)(Potgieter, Botha, & Lew, 

2004)(Mohamed, Ribière, O´Sullivan, & Mohamed, 2008)(Haverblad, 2004) 
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Ett företag implementerar ITIL för att öka sin produktivitet och effektivitet inom organisationen samt 

för att minska supportkostnaden och för att öka servicekvalitén. (Kumbakara, 2008)(Mohamed, 

Ribière, O´Sullivan, & Mohamed, 2008)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) Enligt Potgieter et al. (2004) finns 

det ett samband mellan kundnöjdhet, operationell prestation och ITIL. Ökad användning av ITIL 

ramverket leder enligt Potgieter et al. (2004) till nöjdare kunder och bättre prestationer. För att 

komma fram till det gjordes en studie på en myndighet i Sydafrika. (Potgieter, Botha, & Lew, 2004) 

Författarna anser att Potgieter et al. (2004) resonemang av ökad användning av ITIL leder till nöjda 

kunder är rimligt. ITIL är som tidigare nämns en samling av best practice och torde således vara 

tillämpbar i olika situationer. 

Samtliga processer som ITIL tar upp är dock inte viktiga för alla företag. Beroende på storlek och 

komplexiteten på IT-systemen samt hur relevant supporten är för företaget blir vissa delar av 

ramverket mer viktiga än andra. (Kumbakara, 2008) 

3.3.1 Olika delar inom ITIL 

Inom ITIL finns det ett antal övergripande ämnesområden (Haverblad, 2004), (se även Figur 3  

sidan 10): 

 Service Support 

 Service Delivery 

 ICT Infrastructure Management 

 Application Management  

 Security Management 

Inom Service Support finns det fem olika processer och en funktion (Haverblad, 2004)(Kumbakara, 

2008), (se även Figur 3 sidan 10): 

 Incident Management 

 Problem Management  

 Change Management 

 Release Management  

 Configuration Management 

 

 Service Desk (funktion) 

3.3.2 Incident Management 

En incident är en händelse som gör att en tjänst får reducerad funktionalitet eller slutar fungera helt. 

Det kan handla om att en användare har glömt sitt lösenord eller att användare inte kan använda sin 

e-postklient. Incidenter ska inte blandas ihop med problem. Ett problem är den underliggande 

orsaken till en incident och hanteras i problemhanteringsprocessen. I problemhanteringsprocessen 

tar företaget fram en lösning på problemet istället för att lösa problemet provisoriskt. (Haverblad, 

2004)(Renouf Pub Co Ltd, 2005)  

Incidenthanteringen har till uppgift att hitta en lösning på kundens incident så snabbt som möjligt. 

Det kan ibland innebära tillfälliga lösningar. Målet för incidenthanteringsprocessen är att lösa 

kundens fel så fort som möjligt och minimera incidentens påverkan på kundens verksamhet. 

(Haverblad, 2004)(Potgieter, Botha, & Lew, 2004)(Kumbakara, 2008) (Renouf Pub Co Ltd, 2005) 
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Incident management har tydlig koppling till incidenthanteringen i Jäntti och Pylkkänens (2008) 

modell, se Figur 4 sidan 22. 

Ett företag som har en effektiv incidenthanteringsprocess kan snabbt och effektivt lösa incidenter så 

att kundens verksamhet påverkas minmalt. Incidenter dokumenteras för att sedan följas upp. Det 

kan handla om att hjälpa problemhanterare att lösa underliggande problem eller att följa upp 

serviceavtal gentemot kunden. Nedan följer en processflödesbild för hur ett företag kan hantera 

incidenter, se Figur 8. (Haverblad, 2004) 

Incident-

registrering
Kategorisering Diagnostisering Lösning Verifiering

Prioritering Ärendet avslutas

 

Figur 8: Incidenthanteringsprocessen, (egen grafisk omarbetning efter Haverblad (2004)). 

Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) beskriver rollen som incidentansvarig som en 

anställd i företaget som ansvarar för att informera berörda parter, koordinera resurser, utvärdera 

incidenthanteringsprocessen och genomföra förbättringar. Effektiviteten i 

incidenthanteringsprocessen kan mätas genom att bland annat utvärdera hur incidentprocessen 

följs, om incidentärenden registreras på rätt sätt och om incidentärenden hanteras enligt givna 

riktlinjer. Rapporter tas fram regelbundet och kan innehålla information om antal incidenter under 

föregående period, genomsnittlig lösningstid, antal incidenter som löstes inom överenskommen tid 

med kunden, antal incidenter som löstes vid första samtalet och förslag på hur processen kan 

förbättras. (Haverblad, 2004) De här utvärderingspunkterna kan jämföras med de som Marr och 

Parry (2004) tar upp i avsnittet om contact center.  

När ett företag hanterar flera incidenter samtidigt måste prioriteringar göras. Baserat på incidentens 

påverkan på kundens verksamhet, brådska samt kundens serviceavtal kan prioriteringar mellan olika 

incidenter göras. Om flera incidenter får samma prioritet ska företaget lösa den incidenten som tar 

kortast tid. Incidenter som går snabbt att lösa kan även gå före incidenter som har högre prioritet 

och som tar lång tid att lösa. (Renouf Pub Co Ltd, 2005) 

3.3.3 Problem Management 

Ett företag löser ofta incidenter tillfälligt vilket leder till att samma incident kan förekomma flera 

gånger utan att någon långsiktig lösning finns. Det gör att kundsupporten får spendera mycket tid på 

samma incident flera gånger. Problemhantering handlar om att lösa den underliggande orsaken till 

incidenten och på så sätt undvika att incidenter återkommer. (Haverblad, 2004)(Potgieter, Botha, & 

Lew, 2004)(Kumbakara, 2008)  

Problem management har tydlig koppling till problemhanteringen i Jäntti och Pylkkänens (2008) 

modell, se Figur 4 sidan 22. 

Problemhanteringsprocessen syftar till att ta fram långsiktiga lösningar och på så sätt reducera 

antalet incidenter. Dokumentering av lösningen är också en viktig del i problemhanteringsprocessen. 
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Problemhantering innebär både reaktivt och proaktivt arbete i problemhanteringsprocessen. 

Reaktivt arbete innebär att företaget identifierar och löser problem som har orsakat flera incidenter. 

Proaktivt arbete syftar till att lösa problem innan de uppstått och på så sätt förebygga incidenter. 

(Haverblad, 2004)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) 

Nedan följer en processflödesbild för hur ett företag kan hantera problemhanteringsprocessen, se 

Figur 9. (Haverblad, 2004) 

Analysera 

incidenter
Förebygga Problem

Implementera 

lösning
Verifiera lösning

Ta fram lösning

Känt fel?

Avsluta ärende

Ja

Nej

 

Figur 9: Problemhanteringsprocessen, (egen grafisk omarbetning efter Haverblad (2004)). 

Problemhanteringsprocessen börjar med en analys av incidenter. En del i 

problemhanteringsprocessen är att förebygga att incidenter uppstår. Efter att ett problem har 

identifieras skapas ett problemärende. När problemet väl är identifierat undersöker företaget om 

problemet har uppstått tidigare eller ej. Antingen implementerar företaget den befintliga lösningen 

eller så måste de anställda ta fram en ny lösning. Det sista som görs är att lösningen verifieras med 

kund och dokumenteras för att sedan avsluta ärendet. (Haverblad, 2004) 

Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) beskriver rollen som problemansvarig som en 

anställd som är ansvarig för arbetet i problemhanteringsprocessen. Den problemansvarige ansvarar 

för att mäta hur effektiv problemhanteringsprocessen är, tilldela resurser till olika problem samt 

underhålla och förbättra de verktyg som stödjer problemhanteringsprocessen. Effektiviteten i 

problemhanteringsprocessen kan mätas genom att undersöka om problemärenden registreras på ett 

korrekt sätt, om problemhanteringsprocessen följs och lever upp till sitt mål. En annan viktig del i 

rollen som problemansvarig är att undersöka om problemärenden dokumenteras enligt givna 

direktiv. Rapporter tas fram regelbundet och kan innehålla antal problemärenden under en period, 

genomsnittlig lösningstid och antal incidenter som har inträffat innan en lösning på problemet 

identifierats. Rekommendationer och förbättringsförslag är också en viktig del i de rapporter som tas 

fram. (Haverblad, 2004) De här utvärderingspunkterna kan jämföras med de som Marr och Parry 

(2004) tar upp i avsnittet om contact center. 

Alla incidenter kan inte analyseras i problemhanteringsprocessen, det är därför viktigt att välja ut de 

incidenter som tar lång tid att lösa eller som är tekniskt komplexa i incidenthanteringsprocessen. 

Problemhanteringsprocessen och incidenthanteringsprocessen har olika mål, incidenthanteringen 

har som mål att lösa incidenter så snabbt som möjligt medan problemhanteringsprocessen har som 

mål att undvika att incidenten inträffar igen. Det är därför inte lämpligt att rollen som 

incidentansvarig och problemansvarig läggs på samma person. Innan ett problemärende stängs ska 

lösningen på problemet dokumenteras för att vara till nytta vid framtida problem. Det är av yttersta 

vikt att lösningen dokumenteras i både problemhanteringsprocessen och 
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incidenthanteringsprocessen för att det ska vara möjligt att följa upp med statistik. Det är därmed 

inte godtagbart att bara skriva problemet löst eller fixat. (Haverblad, 2004) 

3.3.4 Eskalering 

I ett företag är det vanligt att det förkommer flera olika supportnivåer. Normalt sett är det tre eller 

fyra nivåer. Supportnivå 0 handlar om att användarna kan hjälpa sig själva och inte behöver ta hjälp 

av någon support. Ett företag kan underlätta för sina kunder att hjälpa sig själva genom att 

tillhandahålla delar av sin kunskapsdatabas och Frequently Asked Questions (FAQ) som innehåller 

svaren på de vanligaste frågorna. (Haverblad, 2004) (Dyché, 2002) I Supportnivå 1 kontaktar kunden 

företaget. Det är av godo om kunden har möjlighet att rapportera in sitt ärende direkt till företagets 

ärendehanteringssystem. I supportnivå 1 finns de anställda på företaget som är kundens kontakt. 

Enklare incidenter kan lösas direkt av de anställda på supportnivå 1. Om incidenten inte kan lösas i 

supportnivå 1, eskaleras ärendet vidare till supportnivå 2 som bemannas av specialister med djupare 

kunskap. Supportnivå 1 och supportnivå 2 tillhör båda användarsupporten. Om incidenten inte kan 

lösas i supportnivå 2, eskaleras ärendet vidare till supportnivå 3. Supportnivå 3 bemannas av 

specialister eller externa experter. (Haverblad, 2004)(Kumbakara, 2008)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) 

Om det inte går att lösa incidenten i sista supportnivån går eskaleringen vidare med att tillverkaren 

av produkten kontaktas. (Renouf Pub Co Ltd, 2005) Supportnivå 1 sköter fortlöpande kontakten 

gentemot kunden och uppdaterar kunden med status i ärendet. Att som kund erhålla uppdateringar 

över ärendet är en viktig del för kundtillfredställelsen. (Kumbakara, 2008) Författarna anser att 

kundnöjdhet inte automatiskt uppnås med hjälp av eskalering. Det är vanligt att kunder skaffar vägar 

för att kringgå det första steget i kundsupporten. Därför är det viktigt att ett företag har samma 

policy oavsett vem som kontaktas i företaget.  

Eskalering av ärenden syftar till att ärenden inte ska bli liggande utan att få en lösning. Det är viktigt 

att ha en väldefinierad eskaleringsprocess. Ärenden ska alltid eskaleras till en grupp och inte till en 

individ. Efter att ett ärende har eskalerats till en grupp så tilldelas det till en individ. Beroende på 

prioritering av incidenten och vilket avtal kunden har kan tiden för eskalering vara olika. (Haverblad, 

2004) 

Eskaleringsprocessen har tydlig koppling till Jäntti och Pylkkänens (2008) modell för förbättrad 

kundsupport, se Figur 4 sidan 22. Här eskaleras enligt författarna ärenden indirekt. 

Nedan följer en processflödesbild för hur ett företag kan hantera ärenden i användarsupporten, se 

Figur 10. (Haverblad, 2004) 
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Figur 10: Olika supportnivåer, (egen grafisk omarbetning efter Haverblad (2004)). 

3.3.5 Service Desk 

Service desk eller användarsupport som det också kallas är en viktig funktion i ramverket för ITIL. 

Användarsupporten är företagets ansikte utåt och är användarnas enda kontakt in i företaget. Om 

kunden har lågt förtroende för användarsupporten leder det ofta till att kunden har dåligt förtroende 

för resten av företaget. (Haverblad, 2004)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) 

Jäntti och Pylkkänens (2008) anser som tidigare nämnts att kundsupporten är företagets ansikte utåt 

och att det viktigt att ha en väl fungerade process för det.  

Traditionell användarsupport ansvarar för att ta emot kundens samtal och registrera incidenter samt 

ge återkoppling till kunden. Dagens användarsupport har utöver de traditionella uppgifterna ansvar 

för att lösa enklare incidenter och informera kunden om när förändringar sker. Användarsupporten 

kan ta emot ärenden från kunder via till exempel telefon, fax samt e-post. Användarsupporten 

registrerar då ärendet eller hanterar ärendet direkt. Användarsupporten är den del av företaget som 

tar emot eventuella klagomål och ger instruktioner till kunden angående hur produkten ska 

användas. (Haverblad, 2004)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) 

Användarsupporten ska vara kundens enda kontakt in i företaget, en så kallad single point of contact 

(SPOC). (Haverblad, 2004)(Potgieter, Botha, & Lew, 2004)(Kumbakara, 2008)(Renouf Pub Co Ltd, 

2005) En kund ska kunna nå användarsupporten på ett telefonnummer och en e-postadress. Det är 
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bra för såväl kunden som företaget om samtliga kommunikationskanaler in i företaget leder till 

samma kontakt, nämligen användarsupporten. Det blir också enklare att administrera för företaget. 

Förutom att ta emot kundens samtal kan användarsupporten användas för att informera kunden om 

nya tjänster och planerade driftstop. En bra kommunikation mellan användarsupporten och kunden 

leder till en bättre relation och nöjdare kunder. (Haverblad, 2004)Att ha en bra relation med sina 

kunder är något som också Echeverri och Edvardsson (2002) anser vara viktigt då ett företag 

tillämpar CRM. 

Målet för användarsupporten är att kundens incidenter ska kunna lösas vid första kontakten och att 

få ärenden ska behöva eskaleras. För att uppnå detta mål är det viktigt att kunskapsöverföringen 

fungerar mellan de olika supportnivåerna. Om företaget och kunden har kommit överens om mål 

med servicen är det lättare att följa upp hur användarsupporten fungerar och hur väl företaget 

uppfyller sina mål. Om användarsupporten har personal med rätt kompetens och ett strukturerat 

arbetssätt kommer det leda till att användarsupporten blir mer effektiv och mer lönsam. Det här 

leder till att företaget erhåller nöjdare kunder. (Haverblad, 2004) 

Nedan följer en processflödesbild för hur ett företag kan hantera ärenden i användarsupporten, se 

Figur 11. (Haverblad, 2004) 
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Figur 11: Processflöde för ärendehantering, (egen grafisk omarbetning efter Haverblad (2004)). 

Ovanstående process börjar med att en kund kontaktar användarsupporten och rapporterar en 

incident. Användarsupporten registrerar incidentärendet och undersöker vad kunden har för 

konfiguration installerat. Därefter kan incidenten diagnostiseras och om det är möjligt löser 

användarsupporten kundens incident direkt. Om så inte är fallet eskaleras ärendet vidare till nivå 2 i 

användarsupporten som i sin tur också kan eskalera ärendet vidare om han eller hon inte kan lösa 

problemet. När problemet är löst verifieras lösningen med kunden och lösningen dokumenteras och 

ärendet avslutas. (Haverblad, 2004) 

Haverblad (2004) beskriver rollen som supportansvarig som en anställd med det övergripande 

ansvaret för användarsupporten. Rollen som supportansvarig kan kombineras med rollen som 

incidentansvarig. I rollen som supportansvarig ingår att fördela resurser. Det ingår också för den 

supportansvarige att mäta kundnöjdheten samt att förbättra den dagliga verksamheten. Även här är 

det viktigt att ta fram periodiska rapporter som innehåller antal ärenden som behandlats, vilken typ 

av ärende som är vanligast samt hur väl användarsupporten uppfyller sitt syfte. (Haverblad, 2004) 
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För att en användarsupport ska bli lyckad sammanfattar Haverblad (2004) ett antal punkter som är 

viktiga att tänka på när ett företag utformar sin användarsupport: 

 Endast en kontakt in i företag för kunden 

 Användarsupportens syfte ska vara tydligt definierat 

 Definierad kompetensnivå hos de anställda 

 Rutiner för att kontrollera att endast kunder med supportavtal har tillgång till 

användarsupporten 

 Rutiner för hur prioritering sker mellan olika kundkategorier 

Det är även viktigt att användarsupporten är rätt dimensionerad för att klara av belastningen från 

kunderna och nå upp till avtalade servicenivåer. För att mäta hur många anställda som behövs måste 

företaget göra vissa antagande, bland annat om hur många ärenden en supportanställd klarar av att 

hantera. Varje enskilt ärende ska ha en generell genomsnittlig tid. Andra viktiga faktorer som kan 

hjälpa till i bedömningen av dimensioneringen av användarsupporten är (Haverblad, 2004):  

 Servicetid, det vill säga tillgängligheten på användarsupporten 

 Svarstider 

 Antal samtal som kräver registrering 

 Antal samtal som avslutas på grund av kö 

 Lösningstid för ärenden 

Många av punkterna ovan kräver antaganden och uppskattningar hos användarsupporten men också 

ett tydligt definierat mål hos användarsupporten. Det kan vara saker som hur lång svarstiden 

maximalt får vara och så vidare. (Haverblad, 2004) De här punkterna är också något som företag 

enligt Marr och Parry (2004) bör mäta då de har ett contact center.  

3.3.6 Ärendehantering 

Alla kontakter med användarsupporten från kunden ska registreras som ärenden. Även de ärenden 

som kan lösas direkt ska registreras för att kunna mäta servicenivåer och för att kunna ta fram 

statistik. När användarsupporten registrerar ärenden är det viktigt att beskrivningen av problemet 

och den framtida lösningen är utförligt dokumenterad. Samtliga ärenden ska tilldelas ett unikt 

ärendenummer samt en kontaktperson. Ärendenumret ska sedan skicka till kund och det ska 

användas vid all kommunikationen mellan kund och företag i det specifika ärendet. Det är även 

viktigt att företaget registrerar vilken typ av ärende det är. Det finns flera olika typer av ärenden som 

ska registreras, det kan bland annat vara serviceärenden eller incidenter. När ett ärende registreras 

för första gången i ett ärendehanteringssystem ska följande information finnas med (Haverblad, 

2007): 

 Ärendenummer 

 Kontaktperson och kontaktuppgifter 

 Typ av ärende och ärendebeskrivning 

 Datum och tid 

 Ärendestatus 

 Kategori 

 Prioritet 
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För att användarsupporten ska kunna fungera effektivt är det viktigt att informera kunderna om 

vilken hjälp som finns att tillgå och vilka rutiner som gäller vid olika typer av ärenden. Kunderna 

behöver veta hur de kan komma i kontakt med användarsupporten och vilka öppettider som råder. 

Det kan också vara bra att beskriva för kunden vilken information som användarsupporten behöver. 

Ett bra sätt att publicera information kring användarsupporten är via Internet. Till nya kunder kan det 

vara av godo att skicka ett välkomstbrev från supporten där supportens tjänster och instruktioner för 

vidare kontakt tydligt framgår. (Haverblad, 2007) 

I en organisation är det viktigt att kunna ta tillvara på och dela med sig av kunskap. I supporten är det 

lösning av ärenden som ska finnas lagrade i kunskapsdatabasen för att kunna återanvändas vid 

framtida behov. Det är därför viktigt att alla ärenden får en utförlig beskrivning av lösningen. 

Inneboende kunskap minskar genom att de anställda i supporten dokumenterar sina lösningar på ett 

utförligt sätt.  Dessutom effektiviseras arbetet i och med återanvändning av kunskap och 

erfarenheter. Om samtliga supportnivåer dokumenterar sina lösningar i ärendet kan flera incidenter 

lösas direkt av användarsupporten. En kunskapsdatabas måste vara logiskt strukturerad och 

innehålla bra formuleringar från de anställda. Innan en ny lösning lagras i databasen ska den 

genomgå en granskning för att säkerställa att en gemensam semantik används som möjliggör sökning 

i databasen. (Haverblad, 2007) 

Ovanstående resonemang som Haverblad (2007) för är något som också Hart et al. (2005), Lin (2003), 

Dyché (2002), Payne (2006), Echeverri et al.(2002) och Chen et al.(2003) kan instämma i.  

3.4 Workflow  
Workflow är ett arbete som generar produkter eller service som resulterar i kundnöjdhet. Varje 

arbetsflöde har en huvudkund som blir servad av en leverantör för att uppnå kundnöjdhet. (Schäl, 

1998)  

Syftet med workflow är att förbättra effektiviteten i kundservicen och orderhanteringen. Anledningar 

till att investera i ett workflow-system kan vara (Ljungberg, 1996): 

 Öka produktiviteten genom att effektivisera processer 

 Eliminera väntetider och fördröjningar genom att automatisera flödet 

 Minska kostnader genom mindre resursåtgång 

 Förbättra kvalitén genom att ge stöd till förbättrad precision, konsekvent agerande och 

standardiserade arbetsprocedurer 

 Öka kundservicen genom att all information finns tillgänglig när den behövs 

 Öka kontrollen av processer genom övervakning och uppföljning 

 Förbättra processhanteringen 

 Ökad arbetstillfredställelse genom att reducera rutinarbete 

Författarna anser att ovanstående lista sammanfattar relativt bra vad workflow innebär. Nyckelorden 

är effektivitet och kontroll. Företag bör se över sina processer och undersöka var effektiviseringar 

kan göras någonstans. Det bidrar också till att företag får kontroll över sina rutiner och processer. 

Enligt Brown och Duguid (1991) är det viktigt att företag har utarbetade föreskrifter och metoder för 

hur de anställda ska arbeta. Dock är det inte alltid som de anställda följer arbetsinstruktionerna utan 

de kan ha utvecklat egna metoder för hur de arbetar. Det är därför viktigt att företag kontinuerligt 
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arbetar med att uppdatera föreskrifterna och att företaget kontinuerligt arbetar med förbättringar. 

(Brown & Duguid, 1991) 

3.5 Knowledge Management 
Hendriks och Vriens (1999) menar att kunskap är viktigt för en organisations överlevnad. Det behövs 

för att kunna genomföra det dagliga arbetet och det är därför viktigt att given kunskap finns 

tillgänglig för rätt person. Möjligheten att kunna skapa och utnyttja kunskap är ett företags viktigaste 

källa till konkurrensfördelar. (Nonaka & Toyama, 2003) Kunskap kan delas upp i explicit och tacit 

kunskap. Med explicit kunskap menas kunskap som går att dokumentera och på så sätt möjliggörs 

det att kunskapen går att sprida elektroniskt. Tacit kunskap är inneboende kunskap som är mer 

personberoende och baserad på personens erfarenheter och uppfattningar. (Hendriks & Vriens, 

1999)(Choi & Lee, 2002)(Malone, 2002)  

De delar i knowledge management som har störst effekt på de operationella processerna är skapa, 

överföra, dela och använda kunskapen. (Armistead, 1999) Bose (2004) beskriver knowledge 

management-processen med sex steg: 

1. Skapa kunskap – Kunskap kommer från anställdas erfarenheter och lärdomar. 

2. Fånga kunskapen – Den skapade kunskapen måste sparas i någon form av databas. 

3. Förfina kunskapen – Den nya kunskapen måste sättas i sin kontext. Den personberoende 

tacita kunskapen sammanvävs tillsammans med den explicita kunskapen. 

4. Lagra kunskapen – Både den explicita kunskapen och den personberoende tacita kunskapen 

måste lagras och dokumenteras på ett tillfredställande sätt för att kunna användas vid ett 

senare tillfälle. 

5. Hantera kunskapen – Den lagrade kunskapen måste regelbundet utvärderas för att 

säkerställa att kunskapen är relevant och aktuell.  

6. Sprida kunskapen – Kunskapen måste göras tillgänglig för alla i organisationen som behöver 

den. Detta kan göras till exempel via Internet eller Intranät. 

Genom att lagra kunskapen i någon form av databas kan anställda på ett företag använda kunskapen 

även efter att experten inte verkar inom organisationen längre. (Hendriks & Vriens, 1999) Det här 

förutsätter dock enligt författarna att informationen finns åtkomlig för de anställda och att de kan 

tolka den. Det måste också enligt författarna finnas ett incitament för att återanvända kunskapen. 

För att kunskap ska kunna lagras i ett IT-system krävs det att kunskapen är explicit. Detta kan dock 

leda till problem eftersom det inte är trivialt hur kunskap översätts mellan tacit kunskap och explicit 

kunskap. (Westelius & Mårtensson, 2004)  
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Choi och Lee (2002) beskriver fyra olika knowledge management stilar. Klassificeringen utgår från hur 

kunskap sprids inom organisationen, det vill säga om organisationen använder sig av mestadels 

explicit kunskap eller tacit kunskap. (Choi & Lee, 2002) De olika stilarna illustreras i bilden nedan, se 

Figur 12. 

Systemorienterad Dynamisk

Passiv
Människo-
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Hög
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p
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Figur 12: Fyra knowledge management stilar, (egen grafisk omarbetning efter Choi et al. (2002)). 

Företag som tillämpar den passiva stilen visar inget intresse för knowledge management och de är 

därför dåliga på att utnyttja sin kunskap. Systemorienterade företag lägger stor vikt på att kodifiera 

och återanvända kunskap. De använder sig av IT för att sprida kunskapen på ett effektivt sätt. 

Människoorienterade företag fokuserar på att erhålla och dela tacit kunskap. Kunskap hämtas inte 

från någon databas utan sprids muntligt. Den dynamiska stilen använder sig av både explicit kunskap 

och tacit kunskap. (Choi & Lee, 2002) 

3.6 Felrapportering 
Murphy (2004) anser att det finns en svårighet i att tillgodogöra sig information från kunder 

angående problem. Traditionellt sett sköts felrapportering manuellt men har på senare tid börjats 

automatiseras av större mjukvaruföretag. I och med teknikutvecklingen har det blivit möjligt att 

tillämpa detta förfarande. (Murphy, 2004) 

Ofta får företag in många felrapporter och det finns inte tid eller resurser att lösa allt som kommer in 

till kundsupporten. Samtidigt visar en undersökning att 36 % av alla ärenden som kommer in är 

kopior eller på annat sätt ogiltiga. (Hooimeijer & Weimer, 2007)  

Data ska analyseras och kategoriseras, gärna automatiskt om det är möjligt. (Murphy, 2004) 

Anledningen till att företag ska automatisera kategoriseringen av felrapporter är enligt Podgurski et 

al. (2003) att företag enklare ska kunna diagnostisera och finna roten till problemet. Murphy (2004) 

menar att en automatisk kategorisering ska göras för att supporten och teknikerna ska kunna lägga 

sin energi på de mest allvarliga ärenden. Oftast kan en majoritet av alla ärenden lösas genom att lösa 

roten till problemet. (Murphy, 2004) Enligt Saeed et al. (2008) visade en undersökning av Microsofts 

felrapporter att 20 % av felen stod för 80 % av rapporterna.  

Om kunderna själva rapporterar ärenden där de får sätta prioritet kommer många ärenden få 

betydligt högre prioritet än vad de hade fått om kundsupporten hade satt prioritet. Detta beror på 

att kundens ärende drabbar den egna verksamheten och därmed vill kunden ha en så snabb lösning 

som möjligt. (Hooimeijer & Weimer, 2007) Författarna anser här att det kan råda delade meningar 
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över vem som har rätt. Kunden vill naturligtvis erhålla en lösning så snabbt som möjligt medan 

kundsupporten troligtvis har en annan prioritering då de hanterar ärenden från flera olika kunder.  

3.6.1 Rapporter 

Manuella felrapporter innehåller ofta en detaljerad beskrivning av problemet men kvalitén på 

rapporterna kan variera och ibland kan även informationen vara felaktig eller icke relevant. I det 

senare fallet när informationen inte är relevant tar det längre tid att identifiera och lösa kundens 

problem. Det som supporten erhåller som underlag till problemet är inte alltid det de vill ha. Bra 

saker att erhålla till supporten är: skärmdumpar, beskrivning av hur felet uppkommit samt 

felmeddelande. I ett flertal fall är kunden medveten om vilken information som supporten behöver, 

men det kan vara svårt för kunden att ta fram, det kan till exempel bero på tekniska svårigheter. Det 

är därför viktigt att kunden har de verktyg som behövs för att ta fram relevant data att skicka till 

kundsupporten. (Bettenburg, Just, & Schröter, 2008) (Just, Premraj, & Zimmermann, 2008) För att 

underlätta för kunderna kan verktyget som de ska använda för att skapa felrapporter se olika ut 

beroende på vem som använder det och vilken teknisk kompetens som vederbörande besitter. Det 

kan även vara en god idé att belöna de kunder som rapporterar på angivet sätt. Det kan också vara av 

godo om det finns ett fält i felrapporten för övriga kommentarer. (Just, Premraj, & Zimmermann, 

2008) 

Alla felrapporter är inte skapade av människor utan det finns program som kan ta ut nödvändig 

information och skicka till företaget. Några program som använder sig av automatgenererade 

felmeddelande är Windows och Mozilla. Det finns dock en svårighet i att ta fram tillräcklig 

information från dessa felrapporter om felet är ovanligt. Därmed kommer det alltid finnas ett behov 

av manuell rapportering. (Bettenburg, Just, & Schröter, 2008)(Podgurski, Leon, Francis, Masri, Minch,  

Sun, 2003) Det kan dessutom finnas information i det som skickas iväg automatiskt som kan vara 

känslig. Det gäller för supporten att ta hänsyn till detta och om möjligt låta användaren bestämma 

om en felrapport ska skickas eller ej. (Castro, Costa, & Martin, 2008) 

3.6.2 Data i felrapporter 

Det är viktigt att informationen från kunden är opartisk och att kunden har den tekniska kompetens 

samt vilja att göra en fullständig felrapportering. Därmed är det viktigt att processen att 

felrapportera är enkel. Det kan handla om att kunden eller användaren endast behöver trycka på en 

knapp för att skicka en felrapport. Att kontakta supporten för en kund ska således inte störa övrig 

daglig verksamhet, enkelhet är att föredra. För att enklare kunna diagnostisera ett problem kan 

följande information underlätta för kundsupporten (Murphy, 2004): 

 En skärmdump över felet i kombination med data som kan användas för att lokalisera felet. 

 Produktversion och hårdvaruspecifikationer 

 Information om vad som hände innan felet uppkom 

 Information från användaren 

Författarna anser att ovanstående punkter endast är exempel på information som kan underlätta för 

kundsupporten. Självklart kommer informationen behöva anpassas till felet och rådande 

omständigheter. Informationen borde kunna anpassas även om det rör sig om automatiskt 

felrapportering, till exempel med hjälp av fördefinierade felkoder som påvisar typ av fel. För vissa 

typer av fel blir till exempel skärmdumpar onödig information. 
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4 Empiri 

I nedanstående kapitel behandlas Medius Service Center. Det görs en presentation av Medius sFlow 

och Artologik Helpdesk som är två olika ärendehanteringssystem. Dessutom presenteras det material 

som framkom efter intervjuer med Medius kunder. 

4.1 Medius Service Center 
Medius Service Center består av tre personer som samtliga är verksamma i Linköping. Målet för 

Service Center är att ge kunderna rätt hjälp, från rätt person och när kunderna behöver det. Service 

Center har som vision att hjälpa sina kunder snabbt, engagerat och effektivt. I det här avsnittet ryms 

de intervjuer som är genomförda med personalen på Medius Service Center. All information i detta 

avsnitt är erhållet från intervjuer med Eskilson (2009), Bengtsson-Staberg (2009) och Persson (2009b) 

om inget annat anges. 

Inom Medius Service Center hanteras enbart ärenden som är relaterade till Medius affärsområde 

Workflow. Idag finns det inget samarbete med de övriga affärsområdena. Både ERP och Consulting är 

för små för att ha egna Service Center. Men på sikt kan det vara av godo att integrera samtliga 

affärsområden till ett Service Center för att erhålla stordriftsfördelar. Idag hanterar Service Center 

200-250 ärenden i månaden. Antalet ärenden i månaden varierar. Det är oftast mer att göra i 

månadsskiftena och kvartalsskiftena.  

Medius Service Center använder två system för att lagra kunskap och information om kunder. Det 

ena består av ett dokument som innehåller information om kundinstallationer och det andra är sFlow 

som är Medius ärendehanteringssystem. Det är främst Service Center som nyttjar sFlow men även 

övrig personal på Medius har möjlighet att gå in i sFlow och söka information. Det kan till exempel 

vara om en projektledare eller teknikkonsult får en fråga från kund som besvarats tidigare. Då finns 

den här informationen att tillgå i sFlow. 

4.1.1 Historik 

Kundsupporten är delvis utformad enligt ITIL. Arbetssättet inom supporten har varit ungefär 

detsamma hela tiden. Till en början var det bara en anställd som hanterade supportärenden. Antalet 

anställda har de senaste åren ökat med en anställd per år och sFlow har funnits med hela tiden. Inom 

Service Center har det skett två större förändringar. Den första innebar att en eskaleringsprocess 

infördes och den andra var att roller och ansvar fördelades. Eskaleringsprocessen infördes för att 

varje anställd inom supporten inte skulle behöva ha så mycket tacit kunskap. En annan viktig orsak 

var att minska inblandning av övrig verksamhet och inte störa dem i deras dagliga verksamhet. I och 

med eskaleringsprocessen kan den eskaleringsansvarige tilldela ett ärende till rätt person. Införandet 

av eskaleringsprocessen har tagits emot mycket positivt av övriga anställda på Medius. Istället för att 

alla ska arbete med alla arbetsuppgifter inom Service Center så har Service Center fördelat roller och 

ansvar. De roller som finns är kundansvarig, supportansvarig, problemansvarig, incidentansvarig, 

fakturaansvarig och eskaleringsansvarig. Hos Medius är de incidentansvariga de personer som sitter i 

supportnivå 1 och problemansvarig den person som sitter i supportnivå 2. En anställd inom 

kundsupporten kan besitta flera roller. 
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4.1.2 Mål 

Medius Service Center har ett budgetansvar gentemot företaget. De ska i dagsläget omsätta ett par 

miljoner årligen. Varje enskilt supportärende är lönsamt förutsatt att ärendet är debiterbart. Det går 

inte debitera kunden för ett ärende om det till exempel är en bugg i Medius egna system. Utöver det 

ekonomiska målet i budgeten existerar det inga mål för hur snabbt ett ärende ska lösas, dock finns 

det kunder som har supportavtal vilket i sin tur reglerar hur snabbt ett ärende måste påbörjas efter 

det att ärendet inkommit till kundsupporten.  

Lösningstiden är inget som Medius gör någon uppföljning på. Men det är möjligt att manuellt gå in i 

sFlow och undersöka hur lång tid ett ärende tog att lösa, dock förutsätter det att ärendet registreras i 

sFlow direkt samt att det avslutas direkt efter att ärendet är löst.  

4.1.3 sFlow 

sFlow är ett ärendehanteringsverktyg som används inom kundsupporten på Medius. Medius sFlow 

består av ett webbgränssnitt som är kopplat till en databas. Detta delavsnitt är kompletterat med 

information från en separat genomgång med Persson (2009a). 

Kundsupporten på Medius erhåller ett supportärende antingen via e-post eller via telefon. När ett 

supportärende kommer in via e-post hamnar det i en gemensam inkorg. Om en kund kontaktar 

Service Center via e-post erhåller vederbörande ett autogenererat svar där det står att ärendet har 

tagits emot. De anställda inom kundsupporten blir antingen tilldelade ett ärende av kundansvarig 

eller så plockar de själva ett supportärende för behandling. Den anställde markerar sedan ärendet 

med en personlig färg i inkorgen för att signalera att ärendet är under behandling. Nedan visas en vy 

över startsidan i sFlow, se Figur 13. 

 

Figur 13: Startsida sFlow, (egen). 

Efter att den anställde markerat ärendet i inkorgen registrerar vederbörande ärendet i sFlow. Detta 

görs genom att välja skapa supportärende i menyn till vänster. När den anställde registrerar ett 
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ärende för första gången får vederbörande ange titel, produkt, kund, funktionskategori, kategori, 

ärenderapportör och ärendeansvarig. Det finns också två textfält, ett för intern information samt ett 

för beskrivning av ärendet. I sFlow finns också möjlighet att ange prioritet på ärendet men det är 

inget som används av supportpersonalen. Efter att ett ärende är skapat så är det även möjligt att 

bifoga en eller flera filer relaterade till ärendet. I beskrivning av ärendet läggs all kommunikation som 

varit med kunden i ärendet, till exempel det e-brev som inkommit från kunden. Den som registrerar 

ärendet kan välja vem som ska vara ärendeansvarig. Här går det att välja både en specifik person 

men det är också möjligt att välja en hel grupp som ärendeansvarig. Det är bara ärenderapportör och 

ärendeansvarig som kan se ärendet i sFlow. Nedan visas en vy över sidan för att registrera ärenden i 

sFlow, se Figur 14. 

 

Figur 14: Registrera supportärende, (egen). 

När ett ärende sedan är skapat genererar sFlow ett ärendenummer som sedan används i all kontakt 

med kunden i det specifika ärendet samt för kommande faktura till kunden. sFlow registrerar 

automatiskt datum och tid för ärendet. Efter att ett ärende är registrerat kan den ärendeansvarige 

börja arbeta med ärendet. Om vederbörande inte kan lösa problemet direkt finns det möjlighet att 

söka på gamla ärenden med likartade problem. Skulle inte problemet gå att lösa eskaleras ärendet till 

problemansvarige inom incidenthanteringen. Om det trots det inte går att lösa ärendet eskaleras 

ärendet till en anställd som är ansvarig för eskaleringen. Vederbörande kan då välja att antingen 

försöka lösa problemet själv eller delegera det vidare till en anställd som troligtvis kan lösa 

problemet. 

När problemet väl är löst skickar ärenderapportören ett e-brev tillbaka till kunden med 

ärendenumret och meddelar att problemet är löst och avslutat. I de flesta fall beskriver även den 

ärendeansvarige vad som var fel och varför felet uppstod. Om det varit ytterligare kommunikation 

mellan Medius och kunden dokumenteras även det i sFlow. Om lösningen på problemet är unikt 

dokumenteras även det för att underlätta vid nya liknande ärenden. Ärendet arkiveras sedan i sFlow. 
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Efter att den anställde avslutat ärendet ska vederbörande rapportera hur lång tid som lagts på 

ärendet. Den här tiden ligger till grund för den faktura som skapas gentemot kunden. 

Tidrapporteringen sker i Microsoft Axapta som är ett affärssystem. Den anställda kopierar då titeln 

på ärendet och klistrar in det som rubrik i Axapta. Här kopplas ärendet till berörd kund och den 

anställde anger hur mycket tid som lagts på ärendet. 

Om det skulle komma in ytterligare information i ärendet finns möjligheten att öppna upp ärendet på 

nytt. Den e-postkonversation som varit arkiveras också från den gemensamma inkorgen.  

För att kunna spåra ärenden som en viss kund rapporterat in används sFlow där varje ärende har ett 

unikt ärendenummer. Detta görs också för att erhålla historik och spårbarhet. Alla ärenden som 

kommer in till Service Center ska dokumenteras. Det finns dock fall då ärenden inte har 

dokumenterats. Det kan handla om kortare telefonsamtal eller att någon utomstående anställd 

hanterat ett supportärende och glömt att registrera det i sFlow. Lösta ärenden finns tillgängliga för 

hela företaget i sFlow.  

4.1.4 Eskalering 

I det här avsnittet görs en beskrivning av eskaleringen inom Medius Service Center. Detta delavsnitt 

är kompletterat med information från ett internt dokument som är sammanställt av Bengtsson-

Staberg (Service Center Management, 2009). 

När en kund kontaktar Service Center registreras ärendet i sFlow. Medius supportnivå 1 registrerar 

och försöker lösa kundens problem. Ärenden som är mer krävande skickas vidare till supportnivå 2. 

Supportnivå 2 består av en person med bred och djup kunskap samt med lång erfarenhet inom 

kundsupporten. Om Supportnivå 2 inte kan lösa problemet eller om tekniska förbättringar måste 

genomföras skickas ärendet vidare till produktansvariga. Service Center ansvarar för att hålla reda på 

när liknande ärenden inkommer till supporten. När ett liknande ärende har inkommit till 

kundsupporten tre gånger skickas ärendet vidare till supportnivå 2 för analys. Supportnivå 2 består 

av en person på Service Center. Om inte supportnivå 2 kan lösa ärendet utan hjälp eskaleras ärendet 

till back-office escalation som består av kundansvarig, projektledare, teknikkonsult och produktägare 

och som sedan beslutar vem som ska hantera ärendet. Den som har mest kompetens för ärendet är 

också den som tilldelas ärendet. 

Den process som Medius Service Center följer kan sammanfattas i nedanstående processflödesbild, 

se Figur 15.  
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Figur 15: Flödesschema för Medius kundsupport, (egen grafisk omarbetning). 

4.1.5 Kundsupport 

För att supporten ska kunna genomföra sitt arbete på ett effektivt sätt krävs det att de erhåller 

information om vilket ärende det rör, vilken faktura, i vilket steg som felet uppstår, felmeddelande 

och skärmdump. Det är också viktigt att veta vilket system kunden använder sig av.  

Det tar cirka sex månader för en nyanställd att lära sig arbetet i Medius kundsupport. Efter den här 

tiden är den anställde relativt självgående. Men den nyanställde är fortfarande beroende av sina 

kollegor och löser ungefär 50-75 % av ärendena på egen hand. Det underlättar för nyanställda om 

dokumentation av kunder och arbetssätt är tillfredställande för att det ska gå snabbt och smidigt att 

lära sig en ny kund. Beroendet uppkommer när informationen om kunden och dokumenteringen i 

sFlow är bristfällig. Det är framförallt hos de äldre kunderna som informationen kan vara bristfällig. 

De som varit anställda lite längre inom kundsupporten löser 80-90 % av alla ärenden. Ungefär 10 % 

av alla ärenden eskaleras till eskaleringsansvarig och ungefär 10 % eskaleras vidare till högsta 

supportnivå. Det här illustreras också i Figur 16 på sidan 44. Ungefär 80-90 % av de ärenden som 

kommer in till kundsupporten kan lösas vid första kontakten. Ärendet finns kvar i sFlow fram till att 

det avslutas. När ett ärende är eskalerat är det upp till mottagaren att ta fram en handlingsplan men 

den som eskalerade ärendet ansvarar alltid för att rapportera och informera kunden. I vissa fall kan 

även den som löst ärendet vara den som informerar kund. I de här fallen har personen som löst 

ärenden bra relation med kunden. Personen som löst ärendet rapporterar då tillbaka till supportnivå 

1 att ärendet är löst och att kunden är informerad. Den som är eskaleringsansvarig har också 

ansvaret för uppföljningen.  
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Figur 16: Eskalering av ärenden hos Medius Service Center, (egen). 

4.1.6 Överlämning 

Medius Service Center är den del av företaget som ansvarar för all kontakt med en befintlig kund 

efter att kunden gått över till supportfasen. Innan en kund hamnar i supportfasen sker en 

överlämning internt inom Medius. Projektledaren och de anställda inom supporten träffas då och går 

igenom kunden och vilka system som används. Dokumentation om kunden ska överlämnas av 

projektledaren till Medius Service Center, där dokumentationen i sin tur måste godkännas av 

supportansvarig. Det sker också en andra överlämning ifall kunden använder ett affärssystem som är 

nytt för supporten. Den här överlämningen sker i så fall av teknikkonsulten. Även den här 

informationen dokumenteras i ett kunddokument. Om ingen av ovan nämnda överlämningar har 

gjorts ska kunden kontakta projektledaren eller teknikkonsulten i sina ärenden. Men så fort en 

överlämning har skett ska kunden kontakta Service Center.  

När en kund övergår till supportfasen informeras de av projektledaren och de ska då fortsättningsvis 

kontakta Service Center vid framtida problem. Oftast görs det här via e-post där de också erhåller ett 

informationsmaterial från Service Center. 

Om en kund kontaktar Service Center utan att en överlämning har skett till Service Center hänvisar 

personalen kunden till projektledaren såvida inte ärendet kan lösas snabbt och smidigt. 

4.1.7 Kategorisering 

Medius kunder skiljer sig relativt mycket åt. För en enskild kund finns det ärenden som anses vara 

standardärenden enligt Medius kundsupport. Ungefär en tredjedel av de ärenden som kommer in 

kräver en analytisk problemlösning medan två tredjedelar kan kategoriseras som standardärenden. 

De ärenden som kräver analytisk lösning eskaleras vidare för djupare felsökning.  

De viktigaste kunderna för Medius är de stora kunderna som genererar stora inkomster samt de 

kunder som fungerar som referenskunder åt Medius. Kundsupporten är medveten om vilka kunder 

som är viktiga för företaget men det är viktigt att ha en hög lägstanivå för hur kundsupporten 

bemöter sina kunder. Det kan då vara en nackdel för de anställda inom kundsupporten att veta vilka 

kunder som anses som viktigast för företaget.  

4.1.8 Supportavtal 

De kunder som har ett supportavtal får oftast högsta prioritet då Medius gjort vissa åtagande i och 

med avtalet. Om kundens problem är avgörande för dess verksamhet kan ärendet få högre prioritet 

än övriga ärenden. Den som är kundansvarig har ansvaret för att informera övriga om det är något 

ärende som har högre prioritet än övriga. Utöver det här finns det inga rutiner för hur prioritering ska 

hanteras. Om en kund upplevt kundsupporten som bristfällig kan kunden erhålla högre prioritet 

gentemot andra kunder för att erhålla goodwill.  
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Information om kunders supportavtal finns att tillgå via en gemensam mapp. Informationen kopieras 

sedan in i sFlow men om ändringar görs i den gemensamma mappen kommer inte informationen i 

sFlow att uppdateras. Det finns flera olika supportavtal men det finns en strävan att standardisera 

supportavtalen. Supportavtalen bygger på hur många fakturor som kunden har varje år, antal fria 

timmar och hur lång svarstid ett ärende maximalt får ha.  

4.1.9 Utveckling och förbättring 

Service Center anses vara en viktig del inom Medius. Om supporten fungerar väl kommer det leda till 

nöjda kunder. Det underlättar också för eftermarknadsförsäljning om kundsupporten fungerar väl. 

Det är också viktigt att kundsupporten fungerar väl för att behålla och införskaffa nya kunder. Det 

finns ingen kund som har lämnat företaget på grund av bristande kundsupport. Anledning till att 

supporten även är viktig för införskaffandet av nya kunder är för att befintliga kunder ofta agerar 

som referenskunder åt en ny kund. För att kunna ha en hög servicenivå gentemot kund hålls 

regelbundna möten en gång i veckan där vanliga problem behandlas. Service Center strävar efter att 

lösa vanligt förekommande problem och på så sätt finna roten till problemet.  

Kundsupporten har årligen användarmöten där Service Center presenteras för kunden. Kunden har 

möjlighet att ställa frågor samt ge synpunkter och feedback. Dock har det aldrig genomförts någon 

regelrätt utvärdering där kunden har fått utvärdera Service Center. Den feedback som erhålls på 

användarmötena är oftast mager och utan substans. Dessutom är feedbacken ofta positiv vilket kan 

tyda på att kunderna är restriktiva med att uttrycka sig i en större grupp. Att erhålla feedback med 

substans och relevans är viktigt för att kunna genomföra förändringar och förbättringar.  

Medius Service Center anser sig vara effektiva i den mening de försöker påbörja och avsluta ärenden 

så snabbt som möjligt. De anser att de har en bra svarstid gentemot kund. Dock sker det ingen 

mätning av svartiden vilket bidrar till att det är svårt att bilda sig en uppfattning om den är bra 

eller ej. 

De anställda inom Medius Service Center anser att de viktigaste delarna för en kundsupport är att ge 

återkoppling till kund oavsett hur ärendet har fortlöpt. Dokumentation är en annan viktig del inom 

kundsupporten. Det är viktigt att dokumentera ifall ett liknande problem skulle uppkomma igen samt 

för att erhålla spårbarhet. Om kunden skulle skapa ett ärende skulle historiken alltid stämma, då det 

inte finns någon risk att informationen försvinner på vägen i och med kopieringen mellan e-postklient 

och sFlow. Det är viktigt att utbilda kunden och informera om vad som orsakade felet. Noggrannhet 

är något som är viktigt i kundsupporten, ärenden får inte glömmas bort. Det är viktigt att avsluta 

ärenden när de är lösta, det är också något som Medius Service Center gör. 

I vissa fall görs dokumentation av best practice lösningar. Det görs oftast för problem som kan 

inträffa oavsett vilket affärssystem som kunden använder. Det handlar då om en standardlösning 

som kan skickas till kunden första gången felet inträffar.  

Kunden behöver inte godkänna att ett ärende ska avslutas. Möjligheten är önskvärd men det ska inte 

vara obligatoriskt. Det finns en risk att kunder inte avslutar ärenden och att mängden öppna ärenden 

blir för stor. 
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4.1.10 Problem 

De anställda inom Medius Service Center anser att det finns vissa brister med sFlow. Idag anpassar 

de anställda inom Medius Service Center sina rutiner efter sFlow och inte tvärtom. sFlow används 

idag som ett bibliotek vilket innebär att det blir mycket kopiera och klistra in mellan e-postklient och 

sFlow. Det vore av godo om det var möjligt att e-posta direkt från sFlow. Några förbättringsförslag 

som kommit upp är att kunden själv ska kunna skapa ett ärende samt följa ärendet. Ett annat 

problem är mottagandet och uppföljningen av ett eskalerat ärende. Idag finns inget stöd för det här i 

sFlow. All information kring ett ärende borde finnas tillgänglig i sFlow.  

De gånger som kundsupporten glömt bort något ärende har det berott på den mänskliga faktorn. Om 

den anställde följer rutinerna ska ett ärende inte kunna försvinna. Om ett ärende inte registreras i 

sFlow direkt är det lättare att ärendet glöms bort. Det behöver dock inte vara Service Centers fel att 

ett ärende försvinner eller glöms bort. I vissa fall skickar Medius kompletterande följdfrågor till kund 

som inte alltid besvaras inom skälig tid vilket leder till att ärendet blir inaktivt då det inte skett någon 

kommunikation i ärendet. Medius anser att skälig tid är ungefär 2 veckor. Det borde finnas stöd i 

sFlow för att minimera att ärenden försvinner eller glöms bort. Det borde också avsättas tid varje 

vecka för att säkerställa att inga ärenden kommer bort.  

Ett annat problem är det ökade antalet kunder som i sin tur leder till olika specialanpassningar. Det 

bidrar till att de anställda på Medius Service Center måste känna till och ha kunskap om flera olika 

kundmiljöer. Ett sätt att kringgå det här problemet är att dela upp kundsupporten i olika 

spetskompetenser. Men det finns också risker med att vara uppdelade i olika spetskompetenser till 

exempel om någon nyckelperson är sjuk eller slutar. 

Det är inte alltid som kunden erhåller information om vad som förorsakade felet. Det kan bero på att 

kundsupporten inte vet vad som orsakade felet eller om ärendet eskalerats till någon annan. En del 

kunder kräver återkoppling om vad som förorsakade felet.  

Kunderna har inte tillgång till någon FAQ eller självhjälp. Det finns dock dokumentationer och 

lathundar inbyggt i systemet. I dagsläget finns det ingen kund som har en Mediusanställd som 

arbetar ute hos kunden. Det skulle kunna vara aktuellt för större kunder men det är inte säkert att 

den anställde uteslutande skulle arbeta med support. Medius utbildar en eller flera superusers hos 

kunden och Service Center tillhandahåller också ett forum där kunden kan ställa enklare frågor till 

kundsupporten. En superuser är en anställd hos kund som erhållit utbildning i hur systemet fungerar 

och hur det ska användas. En diskussion har förts angående om en FAQ ska tillgängliggöras för 

kunder. Svårigheten ligger i att kunderna skiljer sig mycket åt vilket medför att en FAQ i så fall skulle 

bli generell. En eventuell FAQ borde tillgängligöras på hemsidan tillsammans med ett 

kontaktformulär eller genom någon annan form av portal. Kunder kan erhålla utbildning av sin egen 

personal av Service Center om de så önskar. Dock kräver det här att det finns någon form av IT-

avdelning eller IT-kunnig person hos kunden. 
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4.2 Kunder till Medius 
All information i detta avsnitt är erhållet från kundintervjuer med Revelj (2009), Klinth (2009) och 

Fahlgren (2009) om inget annat anges.  

Samtliga tre personer som intervjuats använder sig i första hand av e-post då de kontaktar Medius 

kundsupport. Anledning till att e-post väljs framför andra medier är för att det är smidigt och 

lättanvänt. Andra fördelar som togs upp är att kunden erhåller ett återkopplingsbrev när kunden 

kontaktar Medius via e-post. Det är också en fördel att veta att bollen ligger hos Medius. Samtliga 

kunder väljer att använda telefon framför e-post när det rör sig om akuta ärenden. Fördelen med 

telefon är att kunden erhåller en bättre tidsuppfattning på hur lång tid ärendet kommer ta att lösa 

samtidigt som kunden erhåller en bättre kontroll. Telefon används också när det rör sig om 

följdärenden som behandlar liknande problem. 

Vid intervjuerna framkom det att endast en kund erhållit utbildning av så kallade superusers. De 

andra två anser att det skulle vara bra med utbildning för att kunna lösa mindre problem själva. Dock 

har de som inte erhållit någon utbildning fått tips om programvaror som kan underlätta arbetet. En 

av de intervjuade anser att kundsupporten på Medius borde ansvara för utbildningen. På så sätt får 

kunderna chans att träffa de anställda på kundsupporten utöver de vanliga användarträffarna. Vid 

utbildning av superusers anser den kund som hade erhållit denna utbildning att det räcker med att 

en person på företag tar del av utbildningen. 

Enligt Eskilson (2009) sker det alltid en utbildning av superusers hos kunden. Anledningen till att två 

av tre kunder påstår att de inte erhållit någon utbildning torde enligt författarna vara att de som 

blivit utbildade hos kunden av någon anledning valt att inte utbilda resterande personal på företaget. 

När en kund går från projektfas till supportfas anser samtliga tre att det behövs en bättre övergång. 

Ingen av de kunder som intervjuats hade erhållit något informationsblad, dock upplever samtliga att 

de erhållit den kunskapen som finns i informationsbladet på annat sätt. Det kan vara svårt för kunden 

att veta vad som är nödvändig information att skicka till Medius Service Center. Dock är Medius 

snabba med att återkomma i ärendet om det saknas någon information.  

4.2.1 Kontakt 

Samtliga tre personer som intervjuats anser att det är lätt att komma i kontakt med Medius Service 

Center. Kunderna anser att det är bra att Medius avvaktar med att låta kunden gå in i supportfas på 

grund av att det är flesta fel är i uppstarten och då har ofta de som integrerar systemet mer kunskap. 

När kunden befinner sig i supportfas är kompetensen hos de anställda i supporten mycket 

tillfredställande. Om ett ärende inte kan lösas vid första kontakten är Medius duktiga på att eskalera 

ärendet och ge återkoppling gentemot kund. 

Första kontakten med Medius Service Center anses vara lätt för kunden att ta. Det har tidigare varit 

längre väntetider för kunden men det har blivit mycket bättre på senare tid och Medius Service 

Center är nu snabba på att ge svar och lösa problemet.  

Felen som kunderna rapporterar tenderar att vara av likartad karaktär. På så sätt blir de flesta 

ärenden lösta vid första kontakten. Av de ärenden som tar längre tid att lösa beror det ofta på att 

Medius behöver ta hjälp av affärssystemsutvecklaren som Medius integrerat MediusFlow mot. Det 

kan till exempel vara utvecklare för affärssystem som SAP, Jeeves, Movex och så vidare. Men vid de 
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här tillfällena har Medius förklarat vad problemet är och att det kommer dra ut på tiden. Ibland får 

kunden inte alltid reda på varför det drog ut på tiden. Ofta är det problem som är svåra att förklara 

så att kunden förstår. Det kan bero på att felen är väldigt tekniska i sin karaktär. Återkopplingen 

tenderar att bli sämre när fler oberoende parter deltar i att lösa problemet. Det har dock aldrig 

inträffat att något ärende försvunnit eller glömts bort för någon av de kunder som intervjuats.  

Samtliga tre personer som intervjuats är mycket nöjda med den återkoppling som de får idag. 

Kunderna skulle gärna erhålla någon tidsvariabel i återkopplingen om ärendet kommer ta längre tid 

än normalt. Det är också bra om kunden erhåller information om Medius Service Center väntar på 

något. Generellt anser kunden att han eller hon inte kan erhålla för mycket återkoppling i ett ärende.  

4.2.2 Förbättringar 

Vad det gäller att rapportera fel via hemsidan ser samtliga intervjuade både för- och nackdelar. 

Fördelen är att det blir möjligt att se status på ärendet och historik. Nackdelen är att det blir en 

procedur som kanske är mer komplicerad än den som är idag. Förutsättningen är att det inte ska 

förlänga väntetiderna och att kunden fortfarande erhåller svar via e-post när ärendet tagits emot. En 

annan nackdel är att den personliga kontakten mellan kunden och supporten minskar.  

Angående kunskapen om kunden som Medius besitter råder det delade meningar. Två av tre anser 

att Medius Service Center har tillfredställande kunskap om det egna företaget. Den person som 

ansåg att Medius Service Center hade bristande kunskap om det egna företaget ansåg att supporten 

inte skulle behöva kontakta de integrationsanställda i samma utsträckning. Det finns också bristande 

kunskap i de fel som rör scannerutrustningen. Medius skulle kunna göra en bättre uppdelning i vad 

Medius ska kunna och vad den egna IT-avdelningen ska kunna. Dock ska tryggheten alltid finnas hos 

Medius. 

En av tre personer som intervjuades hade erhållit information om uppgraderingar och nya licenser. 

Dock ansåg de andra två att den här informationen troligtvis hade gått direkt till de ansvariga för 

upphandlingar på företaget.  

Medius är generellt sett duktiga på att lösa ärenden och ge återkoppling. Ibland kan informationen 

som ges i återkopplingen behöva bli tydligare. Vid beskrivning av problemet är det viktigt att det inte 

blir för tekniskt. Medius Service Center behöver generellt också bli duktigare på att beskriva 

problemet och lösningen. 

Samtliga tre personer som intervjuats anser att Medius kan bli bättre på att göra fakturorna 

tydligare. Informationen som saknas är bland annat: vem de kontaktat, hur problemet löstes och 

beskrivning av vad som var förorsakade felet. Det vore också bra om det fanns någon generalisering 

av ärendetider, till exempel ärendetyp A tar 40 min, i det här fallet tog det 30 min. Det vore också bra 

att tiden då supporten arbetat med ärendet fanns att tillgå på fakturan. 

Ett annat problem som tas upp med fakturorna är att ärendena kan ha ägt rum för länge sedan vilket 

gör det svårt för vederbörande kund att komma ihåg specifika ärenden. Således vore det bättre om 

Medius fakturerade oftare. Det är också svårt att som kund veta vilka fakturor som ligger innanför 

supportavtalet.  

De större förändringar som skett hos Medius Service Center är att de infört eskalering och autosvar 

när en kund kontaktar supporten via e-post. Kunderna anser att supporten fungerar bättre idag än 
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vad den gjort tidigare. Medius Service Center är som tidigare nämnts snabba på att lösa ärenden och 

att ge återkoppling.  

Vad det gäller att ha en FAQ på hemsidan råder det delade meningar. Samtliga personer som 

intervjuats är positiva till en FAQ men behovet kanske avtar med tiden. Problemet med att ha en FAQ 

är att problemen är företagsspecifika eller beroende av vilket affärssystem som kunden använder. 

Det vore bra om Medius gör en uppdelning av sin FAQ på affärssystem. Information som borde finnas 

i en FAQ är: har du gjort det här och titta efter det här.  

Avslutningsvis tycker samtliga att det är positivt att Medius bara har en e-postadress och ett 

telefonnummer som används vid kontakt med Medius Service Center. 

4.3 Artologik Helpdesk 
Nedan kommer en presentation av Artologik Helpdesk göras. Artologik Helpdesk är ett 

ärendehanteringsverktyg som består av ett webbgränssnitt som är kopplat till en databas. Företaget 

vänder sig till tillverkningsindustrin, utbildningssektorn och offentlig sektor. All information i detta 

avsnitt är erhållet från Artologik Helpdesk (2009) och Manual för Artologik Helpdesk (2009). 

Artologik Helpdesk används för att hantera interna och externa supportfrågor. Systemet går att 

anpassa efter en organisations behov. Samtliga lösningar till ärenden sparas i en kunskapsdatabas. 

Kundsupporten kan sedan välja att publicera lösningar i en FAQ till kunden. Kunden kan i sin tur söka 

svar på frågor i en FAQ innan supportfrågan registreras. Systemet är webbaserat vilket möjliggör att 

ärenden kan registreras dygnet runt.  

Artologik Helpdesk består av 3 komponenter: supportorganisation, kundorganisation och en 

kunskapsdatabas. Med supportorganisationen menas det företag som arbetar med ärendehantering 

och support. Kundorganisationen består av kunder som har supportavtal med 

supportorganisationen. Kunskapsdatabasen innehåller lösningar på tidigare ärenden och kan 

användas av såväl supportpersonal som kunder.  

4.3.1 Arbete i Helpdesk 

Det är möjligt att tillgängliggöra Artologik Helpdesk både via intranätet och på den externa 

webbsidan till företaget. Det går sedan att registrera ärenden i systemet på flera olika sätt. Kunden 

kan själv logga in i systemet och registrera sitt ärende eller så kan kunden kontakta supporten via 

telefon eller e-post och på så sätt få sitt ärende registrerat av supportpersonal. 

Supportorganisationen kan själva anpassa de formulär som en kund möter via hemsidan. Det är på så 

sätt möjligt att erhålla all nödvändig information som krävs för att lösa ett ärende. När ett ärende är 

registrerat erhåller ärendet ett unikt ärendenummer som sedan kan användas av både kund och 

supportpersonal för att spåra ärendet.  

När ett ärende är registrerat hamnar det i en ärendelista och ärendet kan sedan tilldelas till lämplig 

operatör. Samtliga ärenden som är aktiva går att följa i en gemensam lista där aktuell status är synlig. 

När ärendet är löst dokumenteras lösningen och sparas i en kunskapsdatabas. Efter att ett ärende är 

avslutat meddelas kunden, det är även möjligt att bifoga lösningen till kunden. Supportpersonalen 

har även möjlighet att publicera lösningen i en publik FAQ. 
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4.3.2 Påminnelse och bevakning 

För att kunna överblicka samtliga ärenden och säkerställa att inget ärende försvinner eller får vänta 

för länge finns det en påminnelsefunktion i Artologik Helpdesk. Funktionen skickar ett e-

postmeddelande till berörda operatörer med givna tidsintervall. 

Systemet innehåller även en funktion som ger supportpersonalen möjlighet att erhålla meddelande 

om uppdateringar görs eller ny informationen inkommer kring ett bevakat ärende.  

4.3.3 Funktioner 

I Artologik Helpdesk finns det flera olika programfunktioner som stöds. Nedan listas ett urval av de 

funktioner som finns i Artologik Helpdesk: 

 Kunden kan själv registrera ärenden online 

 Automatisk återöppning av stängt ärende om ny information inkommer i ärendet 

 Möjlighet att koppla flera personer till ett och samma ärende 

 Möjlighet att sätta prioritet på ärenden 

 E-postfunktion direkt från ärendeformuläret 

 Delegera ärenden 

Det är också möjligt för supportorganisationen att skapa rapporter med statistik över ärenden och 

hanteringen av dem. Rapporterna kan innehålla information om hanteringstid för ärenden, antal 

ärenden per kund, antal lösta ärenden per operatör med närliggande information och statistik kring 

antalet ärenden som supportorganisationen behandlat. Rapporterna kan hjälpa organisationen att 

förbättra rutiner och utveckla organisationens verksamhet. Det här avsnittet analyseras i analysen, 

avsnitt 5.6.1. 
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5 Analys 

I nedanstående kapitel analyseras den teoretiska referensramen och empirin. Läsaren får också ta del 

av de tankar och kommentarer som författarna har inom ämnet. 

5.1 Nuläge 
Nedanstående avsnitt behandlar och analyserar hur Medius kundsupport fungerar idag. Rubrikerna 

som används är i största möjliga mån uppbyggda efter den process som Medius Service Center följer 

idag, se Figur 15 sidan 43. 

5.1.1 Kundsupportens syfte 

Medius kundsupport har som mål att ge sina kunder rätt hjälp från rätt person när kunderna behöver 

det. Medius Service Center har som vision att hjälpa sina kunder snabbt, engagerat och effektivt. 

Enligt Smith (2006) är målet för en kundsupport att hjälpa sina kunder att få ut maximalt värde ur sitt 

inköp. Enligt Aksin, Armony, och Mehrotra (2007) sker 80 % av kundens kontakt med kundsupporten 

och 92 % av kunderna bedömer företaget utefter det bemötande som erhålls av kundsupporten. 

Därmed är det viktigt att ha en väl fungerade kundsupport för att uppnå ett gott ryckte som företag. 

(Aksin, Armony, & Mehrotra, 2007) Författarna anser att ovanstående resonemang är en sanning 

med modifikation. Kundsupporten är enligt författarna bara en del av hur en kund uppfattar ett 

företag. Dock torde kundsupporten vara en av de viktigare delarna. 

Hos Medius är varje debiterbart supportärende lönsamt. Medius Service Center har ett budgetansvar 

och ska omsätta ett par miljoner årligen. Enligt Smith (2006) genererar kundsupporten ofta större 

intäkter än vad försäljningen av produkten gör. När Medius kunder väl hamnat i supportfasen 

ansvarar kundsupporten för all kontakt med kunden. Kundsupporten anses vara en viktig del av 

företaget som kan bidra till nöjda kunder om den fungerar väl. En väl fungerande kundsupport 

möjliggör också att Medius kan behålla och införskaffa nya kunder. Enligt Jäntti och Pylkkänen (2008) 

är ofta kundsupporten den mest synliga delen av ett företag gentemot kund vilket medför att 

förbättringar inom kundsupporten kan leda till ökad kundnöjdhet. Även El Sawy et al. (1997) och 

Goffin et al. (2001) menar att god kundsupport leder till nöjda kunder. De ser en effektiv 

kundsupport som ett strategiskt måste för företag idag. De menar att det är servicen runt en produkt 

som skapar konkurrensfördelar och att kundsupporten är av yttersta vikt för att skapa långsiktiga 

kundrelationer. (El Sawy & Bowles, 1997)(Goffin & New, 2001) Även Ngai (2005) anser att hög kvalité 

i kundsupporten är viktigt för att behålla existerande kunder. Det tar ofta lång tid att uppnå 

kundnöjdhet men det går snabbt att förlora en kund. (Ngai, 2005)(Swift, 2001)  

I Medius kundsupport är återkoppling till kund en viktig del. Medius Service Center anser sig vara 

effektiva då de försöker påbörja och avsluta ärenden så snabbt som möjligt. De anser också att de 

har en bra svarstid gentemot kund. Enligt El Sawy och Bowles (1997) samt författarnas definition är 

snabba svar och lösningar på kunders problem ett krav för att erhålla en effektiv kundsupport. 

Medius kunder anser att Medius Service Center är snabba på att ge återkoppling och lösa problem.  

5.1.2 Ärendemottagning 

Medius Service Center erhåller sina ärenden antingen via e-post eller via telefon. Enligt El Sawy och 

Bowles (1997) kräver en effektiv kundsupport att nya effektiva kanaler används för att kommunicera. 

Även Marr och Parry (2004) anser att utnyttjandet av flera kommunikationskanaler är en 
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förutsättning för en effektiv kundsupport. Dock säger Haverblad (2004), Potgieter et al. (2004), 

Kumbakara (2008) och Renouf Pub Co Ltd (2005) att det är viktigt att endast ha ett gemensamt 

telefonnummer eller en gemensam e-postadress till kundsupporten för att underlätta för både kund 

och företag. Enligt Payne (2006) kommer kontakten via telefon med kundsupporten förbli viktig även 

om nya effektiva kommunikationskanaler blir vanligare. Medius kunder använder sig i första hand av 

e-post när de kontaktar Medius kundsupport. Det är bara vid mer akuta ärenden som kunderna 

väljer att använda sig av telefon då de kontaktar Medius Service Center. Kunderna anser att det är 

bra att det bara finns ett telefonnummer och en e-postadress till kundsupporten. Då kunderna väljer 

att använda både telefon och e-post torde det bekräfta Marr och Parrys (2004) resonemang kring att 

flera kommunikationskanaler bidrar till en effektiv kundsupport. 

Enligt Haverblad (2007) är det viktigt att informera kunden om hur de ska kontakta 

användarsupporten. Det är också lämpligt att beskriva vilka rutiner som gäller vid olika typer av 

ärenden och vilken information kundsupporten behöver för att kunna lösa kundens ärende. Det är 

lämpligt att publicera den här informationen via Internet. Till nya kunder kan det vara lämpligt att 

skicka ett välkomstbrev. (Haverblad, 2007) Innan Medius kunder övergår till supportfas erhåller de 

ett informationsmaterial för hur de ska kontakta Medius Service Center, således fungerar Medius 

kundsupport på liknande sätt som Haverblad (2007) beskriver. Enligt Medius kunder behöver Medius 

bli bättre på att se till att informationsmaterialet kommer ut. Författarna håller med kunderna om att 

Medius behöver bli bättre på att informera kunden hur supporten ska kontaktas. Kanske är det 

övergången mellan projektfas och supportfas som måste bli tydligare och vem som är ansvarig för 

överlämningen.  

5.1.3 Registrering 

När ett ärende kommer in till Medius via e-post hamnar ärendet i en gemensam inkorg. De anställda 

på Medius Service Center blir sedan tilldelade ett ärende av kundansvarig eller så plockar de ett 

ärende ur inkorgen. När ett ärende har blivit tilldelat till en operatör registrerar vederbörande 

ärendet i sFlow. Enligt Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) tar kundsupporten emot 

ärenden via till exempel e-post, telefon eller fax. Kundsupporten ska då registrera ärendet eller 

hantera det direkt. (Haverblad, 2004)(Renouf Pub Co Ltd, 2005) Enligt Haverblad (2007) ska all 

kontakt med kunden registreras, även de ärenden som går att lösa direkt. Anledningen till att alla 

ärenden ska registreras är för att företaget ska kunna mäta servicenivåer och analysera statistik. I 

registreringsförfarandet är det viktigt att ett unikt ärendenummer skapas som sedan kan användas 

vid all kontakt mellan företag och kund. Vid första kontakten mellan kund och företag i det specifika 

ärendet ska ärendenummer, kontaktperson, kontaktuppgifter, ärendetyp, ärendebeskrivning, datum, 

tid, ärendestatus, kategori och prioritet anges. (Haverblad, 2007) Hos Medius registreras titel på 

ärendet, vilken produkt det gäller, vilken kund, funktionskategori, kategori, ärenderapportör och 

ärendeansvarig. Det finns också ett fält för beskrivning av ärendet. När ärendet registreras för första 

gången genererar sFlow ett unikt ärendenummer som sedan används vid all kontakt mellan Medius 

och kund. I Figur 17 sidan 53 följer en sammanfattning på vad Haverblad (2007) rekommenderar att 

supportpersonalen ska ange då de registrerar ett ärende. Det här jämförs sedan med vad Medius 

supportpersonal registrerar och vad som är möjligt att registrera i sFlow. 
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Figur 17: Information vid registrering, (egen). 

Det som saknas hos Medius men som finns i Haverblads (2007) beskrivning är kontaktperson och 

kontaktuppgifter. Däremot registreras varje ärende på en kund. Dessutom finns kontaktuppgifterna 

till företaget i det e-brev som inkommit från kund. I annat fall finns informationen att tillgå via ett 

kundregister. Således tillhandahåller sFlow i stort sett den funktionalitet som Haverblad (2007) 

efterfrågar. Vad det gäller datum och tid så är det något som sFlow genererar automatiskt då ett 

ärende är registrerat.  

Medius har all information i systemet för att ta fram statistik men det är inget som kundsupporten 

gör. Författarna anser att Medius Service Center ska mäta servicenivåerna samt ta fram och 

analysera statistik. Om ingen utvärdering görs blir det svårare att genomföra förbättringar. Det är 

också svårt att veta om en förändring blev en förbättring eller ej. En närmare beskrivning för hur 

Medius ska mäta sina servicenivåer återfinns i avsnitt 5.3.2 på sidan 58.   

5.1.4 Prioritering 

Medius kunder skiljer sig relativt mycket åt. De kunder som anses vara viktiga är de stora kunderna 

och referenskunderna. Kundsupporten är medveten om vilka kunder som är viktiga för företaget som 

helhet. När kundsupporten prioriterar kundärenden får de kunder som har ett supportavtal högre 

prioritet. Men om kundens problem är avgörande för kundens verksamhet erhåller ärendet också en 

högre prioritet. Det är kundansvarig som meddelar övriga i kundsupporten om det är något ärende 

som har hög prioritet. I övrigt finns det inga rutiner för hur prioritering ska hanteras. Enligt Payne 

(2006) ska kundsupporten prioritera ärenden efter behov och inte efter vilken kanal som kunden valt 

att kommunicera med. Författarna anser att Medius gör rätt som prioriterar sina kunders ärenden. 

Däremot anser författarna att Medius måste ha tydligare rutiner för hur de prioriterar ärenden. Vid 

de fall då flera incidenter får samma prioritet anser författarna likt Renouf Pub Co Ltd (2005) att 

supporten ska lösa den incident som tar kortast tid. Genom att lösa den incident som tar kortast tid 

skulle en incident som tar lång tid hypotetiskt sett kunna bli liggande utan att erhålla en lösning. 

Författarna anser att det bör finnas något systemstöd i ärendehanteringssystemet som indikerar om 
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en incident blivit liggande en längre tid utan lösning. Författarna anser att Medius ska prioritera 

ärenden enligt följande premisser: 

1. Supportavtal 

2. Akuta ärenden 

3. Referenskund 

4. Övriga 

De kunder som har supportavtal erhåller högst prioritet då Medius har ett avtal gentemot kunden. 

Om det kommer in ett ärende som är avgörande för kundens verksamhet ska det ärendet erhålla 

prioritet två. För att upprätthålla en god relation med de kunder som agerar referenskunder så anser 

författarna att de ärenden som kommer in från referenskunder ska erhålla prioritet tre. Övriga 

ärenden erhåller lägst prioritet. Här kan dock Medius Service Center internt prioritera med avseende 

på hur lång tid ett ärende tar att lösa likt de rekommendationer som Renouf Pub Co Ltd (2005) 

förespråkar. 

En annan viktigt del när det gäller prioritet är segmentering. Enligt Smith (2006) kan en segmentering 

av kunder hjälpa ett företag att allokera nödvändiga resurser och anpassa sin service efter kundens 

behov. Det är också möjligt att se var företagets mest lönsamma kunder finns. (Payne, 2006) 

Författarna anser att Medius bör segmentera och kategorisera sina kunder. I synnerhet då 

kundbasen växer och antalet anställda på Medius Service Center torde öka. En segmentering och 

kategorisering av Medius kunder bör enligt författarna involvera samtliga avdelningar på Medius. 

5.1.5 Hantering 

När ett ärende är registrerat i sFlow kan den ärendeansvariga börja arbeta med ärendet. Om 

vederbörande inte kan lösa problemet direkt finns det en möjlighet att söka lösningar på gamla 

ärenden. Enligt Haverblad (2007) är det viktigt att kunna ta tillvara på och dela med sig av kunskap. I 

supporten handlar det om att lagra lösningar till ärenden för att sedan kunna använda dem för 

framtida behov. (Haverblad, 2007) Medius Service Center använder två system för att lagra kunskap 

och information om kunder. Det ena är ett dokument som innehåller information om 

kundinstallationer och det andra är sFlow. För att Medius Service Center ska kunna genomföra sitt 

arbete på ett effektivt sätt så krävs information om vilket ärende det rör, vilken faktura, i vilket steg 

felet uppstår, felmeddelande och skärmdump. Kundsupporten behöver också veta vilket system som 

kunden använder. Enligt kunderna är det svårt att veta vad som är nödvändig information för 

kundsupporten. Det har dock inte varit några problem då Medius snabbt kontaktat kunden om de 

behöver mer information i ärendet. En kund ansåg också att Medius kunde ha bättre kunskap om 

vilka system som kunden använder. Det torde också vara av godo enligt författarna och enligt en 

kund om det gjordes en tydlig uppdelning på vad Medius ansvarar för och vad kundens IT-avdelning 

ansvar för. Enligt Payne (2006) är det viktigt att kundsupporten har en korrekt bild av kunden och 

produkten i fråga för att kunna leverera effektiv kundsupport. Echeverri och Edvardsson (2002) anser 

att det är viktigt att ha tillgång till information om kunderna för att kunna agera på ett 

tillfredställande sätt. Informationen ska finnas lättillgänglig och vara ett hjälpmedel för att skapa en 

god kommunikation mellan kunden och supporten. (Echeverri & Edvardsson, 2002) En bra 

kommunikation mellan kundsupporten och kunden leder enligt Haverblad (2004) till en bättre 

relation och nöjdare kunder.  
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Enligt Dyché (2002) bör ett företag ha rutiner för supportärenden ska hanteras och hur interaktionen 

med kunden ska ske. Det kan handla om hur länge samtal ska pågå och hur information ska 

framföras. (Dyché, 2002)  Enligt kunderna är de ärenden som rapporteras in av likartad karaktär. 

Således torde det enligt författarna vara enkelt att införa en standardiserad process för hur lång tid 

en viss typ av ärende ska ta och så vidare. Detta är också något som efterfrågas av kunderna.   

5.1.6 Eskalering 

Om den anställde i kundsupporten på Medius inte kan lösa ett ärende eskalerar vederbörande 

ärendet till supportnivå 2. Om supportnivå 2 inte kan lösa ärendet eskaleras det vidare till den 

ansvarige för eskalering. Eskaleringsansvarige kan då antingen lösa ärendet eller eskalera ärendet 

vidare till kundansvarig, projektledare, teknikkonsult eller produktägare. Haverblad (2004) hävdar att 

det är vanligt att det förekommer flera olika supportnivåer i ett företag. Normalt sett är det tre eller 

fyra nivåer. (Haverblad, 2004) Enligt Haverblad (2004) och Dyché (2002) kan ett företag underlätta 

för sina kunder genom att tillhandahålla delar av sin kunskapsdatabas och FAQ. Kunderna skulle då 

kunna hjälpa sig själva utan att behöva kontakta någon support. Denna supportnivå brukar kallas för 

supportnivå 0. (Haverblad, 2004)(Dyché, 2002) Medius tillhandahåller idag ingen självhjälp eller FAQ. 

För att läsa om hur en FAQ skulle kunna implementeras se avsnitt 5.6.1 på sidan 61. 

Supportnivå 1 och supportnivå 2 består vanligtvis av den ordinarie kundsupporten, medan 

supportnivå 3 bemannas av specialister. (Haverblad, 2004)(Kumbakara, 2008)(Renouf Pub Co Ltd, 

2005) Så är också fallet i Medius eskaleringsprocess. Enligt Kumbakara (2008) är det supportnivå 1 

som ansvarar för all kontakt med kunden. Att som kund erhålla uppdateringar i ärendet är viktigt för 

kundtillfredställelsen. (Kumbakara, 2008) Även det här följer Medius. Medius kunder anser att 

Medius Service Center har blivit snabbare och bättre på att lösa ärenden. Författarna tror att det här 

beror på att Medius infört supportnivåer och en eskaleringsprocess.  

Anledning för att ett företag ska införa en eskaleringsprocess är enligt Haverblad (2004) att ärenden 

inte ska bli liggande utan att få en lösning. Medius syfte med eskaleringsprocessen var att varje 

anställd inte skulle behöva inneha så mycket tacit kunskap och för att kundsupporten inte skulle 

störa övrig personal i deras dagliga verksamhet. Om kundsupporten har tillräcklig information om 

kunden från flera delar av företaget kommer de enligt Payne (2006) kunna hantera de flesta ärenden 

på egen hand utan att kontakta annan expertis. Enligt Haverblad (2004) är det av godo att eskalera 

ärenden till en grupp och inte till en enskild person. Författarna anser att eskalering är något som alla 

företag med kundsupport bör ha. Det underlättar för kunden att bara behöva kontakta en person 

och det underlättar för kundsupport då de vet vem de ska kontakta. Dessutom störs inte övrig 

verksamhet på samma sätt. Medius har valt att eskalera sina ärenden till en ansvarig person och 

följer därmed inte Haverblads (2004) rekommendation. Författarna anser att tillvägagångssättet som 

Medius använder sig av bygger mycket på att den person som är ansvarig för eskalering alltid finns 

tillgänglig och är relativt snabb på att behandla ärenden. Om det här är ett problem rekommenderar 

författarna att eskalering istället sker till en grupp enligt Haverblads (2004) rekommendation. 

5.1.7 Information till kunden och lösning 

Medius Service Center anser att det är viktigt med god återkoppling gentemot kund. Det är också 

viktigt att återkopplingen innehåller utbildning och information om vad som förorsakade felet för att 

kunna undvika det i framtiden. Om ett ärende drar ut på tiden eller eskaleras är det också viktigt att 

informera kunden om det. Enligt Haverblad (2004), Renouf Pub Co Ltd (2005) och Kumbakara (2008) 
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är det viktigt att som kund erhålla uppdateringar i ärendet oavsett hur det fortlöpt. Det är 

kundsupportens uppgift att hålla kunden informerad. (Haverblad, 2004)(Renouf Pub Co Ltd, 

2005)(Kumbakara, 2008)  

När Medius Service Center löst kundens ärende meddelas kunden att problemet är löst. I de flesta 

fall erhåller också kunden en beskrivning av varför felet uppstod. Payne (2006) menar att 

kundsupporten ska kunna svara på samma sätt oavsett vem som frågar. Däremot kan svaret 

modifieras beroende på kundens specifika behov.  

De kunder som intervjuades anser att Medius Service Center är duktiga på att ge återkoppling i ett 

ärende men en del saker kan bli bättre. Informationen i återkoppling skulle dock kunna vara 

tydligare. Samtliga kunder som intervjuades vill erhålla information om vad som förorsakade felet. 

När Medius kundsupport beskriver vad som gick fel och hur de löste ärendet får de inte vara för 

tekniska. I de fall där extern hjälp tagits in kan återkopplingen ibland bli för teknisk. Extern hjälp är till 

exempel då Medius Service Center tagit hjälp av affärssystemsutvecklarna. Dessutom vore det bra 

om det fanns någon tidsvariabel för när återkoppling ska ges. Det är också enligt kunderna av godo 

om de erhåller information om Medius väntar på något vilket innebär att ärendet troligtvis drar ut på 

tiden. Kunderna anser att det inte går att få för mycket återkoppling i ett ärende. Författarna anser 

att återkoppling är en mycket viktig del i kundsupporten och håller således med kunderna. Hos 

Medius löses 80-90 % av ärendena vid första kontakten och i de här fallen sker återkoppling endast 

en gång. 

5.1.8 Stängning och dokumentering av ärenden 

När kundens problem är löst och Medius har meddelat kunden dokumenteras lösningen i sFlow och 

ärendet avslutas. Dokumentering av lösningar anses inom Medius Service Center vara en viktig del av 

arbetet i kundsupporten. Om dokumentationen är väl utförd kommer det underlätta vid framtida 

problem av samma karaktär. Enligt El Sawy och Bowles (1997) är det viktigt att kundsupporten har 

smarta och snabba lösningar för att skapa, behålla och dela kunskap. Det är också viktigt att spara 

information och kommunikation mellan kunden och företaget för att kunna lösa supportärenden 

snabbare. (Dyché, 2002) All information mellan Medius och kund lagras i sFlow. Enligt Hart et al. 

(2005) och Lin (2003) är det viktigt att samtliga personer i ett företag bidrar till information i 

kunskapsdatabasen. Swift (2001) anser att det är viktigt att spara alla erfarenheter som ett företag 

erhållit om en kund, oavsett om det är positiva eller negativa erfarenheter. Fördelar med att ha en 

kunskapsdatabas är enligt Chen och Popovich (2003) att kundsupporten erhåller snabb och korrekt 

information. Nguyen (2007) menar att det är viktigt för kundsupporten att ha tillgång till all 

information om kunden för att kunna ha en hög servicenivå. Kundsupporten kan då erbjuda en mer 

personlig service baserat på kundens historik. (Nguyen, 2007) 

Hos Medius är spårbarhet en mycket viktig del och det är därför som samtliga ärenden registreras i 

sFlow. Haverblad (2007) anser att dokumentering av ärenden och deras lösningar är viktigt inom 

kundsupporten. Om samtliga ärenden får en utförlig beskrivning och lösning underlättar det för 

kundsupporten då den inneboende kunskapen minskar. Arbetet kan effektiviseras i och med 

återanvändning av kunskap. Om lösningar till ärenden är dokumenterade tillfredställande kan flera 

ärenden lösas direkt av kundsupporten. (Haverblad, 2007) Som tidigare nämnts löser Medius 80-90 % 

av ärendena vid första kontakten. Författarna anser att Medius gör helt rätt som dokumenterar sina 

ärenden. Dels blir det lättare att lösa ärenden som redan blivit lösta en gång tidigare. Men det ger 
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också en viss säkerhet till kundsupporten i och med att lösningen finns dokumenterad om någon 

skulle vilja veta vad som gjorts i ett ärende.  

Enligt Marr och Parry (2004) finns det ett samband mellan kundnöjdhet och antal lösta problem vid 

första kontakten och svarstid. Medius anser att de har både bra svarstid och hög andel lösta ärenden 

vid första kontakten. Det är något som även Medius kunder instämmer i. Dock mäter inte Medius 

sina svarstider och sin kundnöjdhet vilket författarna anser att de ska göra. 

Vid intervjuerna framkom att kunderna efterfrågade tydligare fakturor. Kunderna ansåg att 

fakturorna saknade information om vem som varit i kontakt med kundsupporten, hur problemet 

löstes och vad som var problem. De ansåg också att det vore bra om tiden som kundsupporten 

arbetat med ärendet framgick. Dessutom bör kundsupporten enligt kunderna fakturera mer 

regelbundet så att kunderna inte glömmer vilket ärende/ärenden som fakturan avser. Om kunden 

inte har supportavtal så faktureras kunden regelbundet varje månad. De kunder som har 

supportavtal faktureras dock inte regelbundet eftersom kostnaden kan täckas av det supportavtal 

som är tecknat mellan kunden och Medius. Författarna anser att Medius fakturerar tillräckligt ofta 

och att det endast är informationen i fakturan som ska bli tydligare.  

5.2 Knowledge Management 
Hendriks och Vriens (1999) menar att ett företag bör lagra sin kunskap i någon form av databas. 

Enligt Bose (2004) kommer kunskap från de anställdas erfarenheter och lärdomar. Kunskapen måste 

sedan enligt Bose (2004) lagras i någon form av databas precis som Hendriks och Vriens (1999) 

förespråkar. Genom att kunskapen finns sparad i en databas kan kunskap användas även när den 

som skapade kunskapen inte längre finns tillgänglig. (Hendriks & Vriens, 1999) Enligt Westelius och 

Mårtensson (2004) måste kunskapen som ska lagras i en databas vara explicit. Detta kan leda till 

problem eftersom det inte är trivialt hur tacit kunskap ska översättas till explicit kunskap. (Westelius 

& Mårtensson, 2004) Medius använder sFlow för att lagra kunskap i form av ärenden och lösningar 

till kunders problem. Dessutom använder de sig av ett kunddokument som en annan avdelning på 

Medius skapat. Genom att göra utförliga dokumentationer på lösningar underlättas arbetet för 

kundsupporten och framförallt för nyanställda. Kunskapen kan vara bristfällig angående vissa äldre 

kunder vilket innebär att det är kunskap som enbart existerar som tacit kunskap. Enligt Nonaka och 

Toyama (2003) är möjligheten att kunna skapa och utnyttja kunskap ett företags viktigaste källa till 

konkurrensfördelar. Det är också viktigt enligt Armistead (1999) att kunna skapa, överföra, dela och 

använda kunskap inom ett företag. Författarna anser att det är viktigt att som företag ha kunskap om 

sina kunder. Dokumentation och tillgängligheten av information är en viktig del inom företag för att 

kunna erbjuda en effektiv service gentemot kund. Författarna anser att Medius gör rätt som 

dokumenterar sina kunder och sparar lösningar av ärenden. På så sätt möjliggörs att Medius kan 

upprätthålla en effektiv kundsupport. 

Medius använder sig av både tacit och explicit kunskap. Kunskapen sprids både via IT-system och 

muntligt. Medius torde således tillämpa en dynamisk knowledge management stil enligt definitionen 

av Choi och Lee (2002), se Figur 12 sidan 37. Författarna anser att det är av godo att Medius har ett 

IT-system för lagring av kunskap. Enligt författarna kommer det alltid finnas kunskap som överförs 

muntligt. Medius har dock en god balans i andelen explicit och andelen tacit kunskap.  
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5.3 CRM 
Samtliga definitioner som finns på CRM bygger på att förstå sina kunder och förbättra relationen till 

dem. (Kotler, 2003)(Swift, 2001)(Chen & Popovich, 2003) Medius anser sig inte följa CRM aktivt men 

flera delar i Medius arbete återfinns i CRM-teorin. Bland annat strävar Medius efter att skapa goda 

kundrelationer och efter ett nära samarbete med sina kunder. Författarna anser att goda 

kundrelationer är av yttersta vikt i en kundsupport för ett mindre mjukvaruföretag. 

5.3.1 IT och databaser 

IT har enligt Chen och Popovich (2003) länge betraktats som en möjliggörare och kan förändra ett 

företags arbetssätt. Ett IT-system kan enligt Ngai (2005) bland annat hjälpa ett företag att lagra 

information om kunder och hjälpa till att bedöma värdet av nya och gamla kunder. IT och 

ärendehanteringssystemet sFlow är en central del i Medius kundsupport. Personalen har anpassat 

sitt arbetssätt efter rådande omständigheter. Författarna anser att personalen borde kunna påverka 

sitt ärendehanteringssystem och sitt arbetssätt i större utsträckning. Det finns saker i sFlow som 

borde förbättras, se avsnitt 5.7 sidan 62. 

5.3.2 Kategorisering och mätning 

Inom CRM är relationen med kunden central. Ett CRM-system kan hjälpa ett företag att ta reda på 

vilka kunder som är lönsamma att behålla. (Swift, 2001) Peppers och Rogers (1999) gör en 

uppdelning av kunder där en kund kan tillhöra en av tre kategorier: mest värdefulla kunder, 

sekundära kunder och minuskunder. Medius Service Center har kunskap om vilka kunder som är de 

mest värdefulla för Medius. Men Medius Service Center anser också att det är viktigt att hålla en hög 

lägstanivå gentemot alla kunder. Författarna anser att Medius Service Center inte behöver 

kategorisera sina kunder utan att det räcker med den prioritering som författarna förespråkar i 

avsnitt 5.1.4 på sidan 53. Anledning till att författarna anser att Medius Service Center inte behöver 

kategorisera sina kunder är för att varje debiterbart supportärende är lönsamt. Dock anser 

författarna att en kategorisering kan vara av goda för Medius som helhet. Enligt Gummesson (2002) 

är det viktigt att ha goda relationer med sina kunder och sträva efter att uppnå att inga kunder 

lämnar företaget på grund av dålig service. Hos Medius är det ingen kund som lämnat företaget på 

grund av dålig service.  

Enligt Smith (2006) är det viktigt att mäta en kundsupports prestationer och att ha en process för 

det. En kontinuerlig utvärdering av kundsupporten medför att det blir möjligt att genomföra 

regelbundna förbättringar. Det är svårt att mäta effektiviteten på kundservicen, dock finns det fyra 

mått som kan vara användbara: kundkunskap, kundinteraktion, kundvärde och kundnöjdhet. (Smith, 

2006) För att Medius ska kunna ha en hög servicenivå hålls regelbundna möten där problem 

behandlas. Medius har även årliga användarmöten där kunder kan komma med återkoppling och 

synpunkter på Medius kundsupport. Det har dock aldrig tidigare gjorts någon regelrätt utvärdering av 

Medius kundsupport. Kundsupporten hos Medius har i och med sitt budgetansvar ett ekonomiskt 

mål att nå. Det finns dock inga mål för hur snabbt ett ärende ska lösas även om det är möjligt att ta 

reda på tiden manuellt via sFlow. Enligt Smith (2006) finns det relativt mycket pengar i eftermarknad 

och support, det är därför viktigt att ha en fungerande supportprocess. Medius torde således som 

tidigare nämnts börja mäta servicenivåerna. Författarna anser att Medius Service Center bör mäta 

följande saker: 

 Hur lång tid varje ärende tar att lösa 
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 Andel lösta ärenden vid första kontakten 

 Kundnöjdhet 

De första två punkterna ska stödjas av det ärendehanteringssystem som används. Det ska således 

krävas minimalt med manuellt arbete för att ta fram statistik för hur lång tid varje ärende tar att lösa 

och hur många ärenden som löstes vid första kontakten. För att mäta kundnöjdheten kan Medius 

regelbundet genomföra kundundersökningar, till exempel i form av någon enkät. De här 

undersökningarna kan genomföras med övriga avdelningar på Medius för att erhålla ett bredare 

perspektiv. 

5.4 ITIL  
ITIL är ett ramverk för att organisera och förbättra arbetssätt inom ett företag. Ramverket bygger på 

best practice som är inhämtat från flera ledande företag i världen. (Kumbakara, 2008)(Potgieter, 

Botha, & Lew, 2004)(Mohamed, Ribière, O´Sullivan, & Mohamed, 2008)(Haverblad, 2004) Medius 

kundsupport är delvis utformad efter ITIL. Enligt Kumbakara (2008), Mohamed et al. (2008) och 

Renouf Pub Co Ltd (2005) implementerar ett företag ITIL för att öka sin produktivitet och effektivitet 

samt för att öka servicekvalitén och för att minska supportkostnaden. Potgieter et al. (2004) anser att 

det finns ett samband mellan kundnöjdhet, operationell prestation och användandet av ITIL.  

5.4.1 Incident Management 

Incidenthantering handlar enligt Haverblad (2004), Potgieter et al. (2004), Kumbakara (2008) och 

Renouf Pub Co Ltd (2005) om att lösa kundens fel så fort som möjligt och minimera incidentens 

påverkan på kundens verksamhet. Incidentärenden hos Medius är ärenden som kan lösas vid första 

kontaken och som inte behöver eskaleras vidare. Om ett företag löser ärenden snabbt och effektivt 

har de enligt Haverblad (2004) en effektiv incidenthanteringsprocess. 

Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) beskriver rollen som incidentansvarig som den 

anställde i företaget som ansvar för att koordinera resurser, informera berörda parter samt 

utvärdera incidenthanteringsprocessen och genomföra förbättringar. Hos Medius finns både 

incidentansvarig och kundansvarig som kan anses ha koppling till ovan beskrivna roll.  

5.4.2 Problem Management 

Problemhantering handlar enligt Haverblad (2004), Potgieter et al. (2004) och Kumbakara (2008) om 

att lösa den underliggande orsaken till incidenten och på så sätt undvika att incidenten återkommer. 

Enligt Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) innebär problemhantering både reaktivt och 

proaktivt arbete. Reaktivt arbete innebär att identifiera och lösa problem som har orsakat flera 

incidenter. Proaktivt arbete handlar om lösa problem innan de har uppstått och på så sätt förebygga 

att incidenter uppkommer. Medius kan anses agera både reaktivt och proaktivt. Reaktivt arbetar de 

då de eskalerar en incident till eskaleringsansvarig och proaktivt då de har regelbundna möten om att 

lösa roten till vanligt förekommande problem.  

Haverblad (2004) och Renouf Pub Co Ltd (2005) beskriver rollen som problemansvarig som en 

anställd i företaget som tilldelar resurser till olika problem samt underhålla och förbättra de verktyg 

som stödjer problemhanteringsprocessen. Hos Medius finns både problemansvarig och 

eskaleringsansvarig som kan anses ha tydlig koppling till ovan nämnda roll.    
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5.5 Processflöden 
Medius flöde, Figur 15 på sidan 43 för ärendehantering följer delvis Jäntti och Pylkkänens (2008) 

modell för supporthantering, se Figur 4 sidan 22. Modellen följer också Haverblads (2004) modell 

över ärendehantering i ITIL relativt bra, se Figur 11 sidan 33. Nedanstående analys kommer utgå från 

Medius modell för ärendehantering. 

Samtliga tre modeller börjar med att en kund kontaktar kundsupporten. Efter att ett ärende har 

tagits emot registreras det, detta moment sker i samtliga modeller. Jäntti och Pylkkänen (2008) 

klassificerar kundens ärende. De menar att en serviceförfrågan kan göras utan att något har gått fel 

och då kan ett ärende lösas direkt utan vidare undersökning, till exempel en förfrågan om mer 

diskutrymme. Jäntti och Pylkkänen (2008) skiljer också på om det är ett förändringsarbete. I 

Haverblads (2004) modell sker även en undersökning av kundens konfigurationsdata innan en lösning 

tas fram.  

Medius försöker lösa ärendet direkt vilket även de andra modellerna gör. Om ett ärende inte går att 

lösa eskaleras det vidare, detta moment sker i samtliga modeller. Annars finns nu en lösning. När en 

lösning är framtagen informerar Medius kunden. Här skiljer sig både Haverblad (2004) och Jäntti et 

al. (2008) då de även kontrollerar lösningen med kunden. Efter att ärendet är löst avslutas ärendet i 

samtliga modeller. 

Inom ITIL görs en skillnad på incident och problem, Figur 8 sidan 29 och Figur 9 sidan 30. Detta är 

inget som Medius aktivt gör. Inom ITIL finns en process för både incidenthantering och 

problemhantering. Medius har enbart övergripande processbild för hur ärendehantering går till. 

Dessutom finns det en processbild för eskalering inom ITIL, se Figur 10 sidan 32. Både 

incidenthantering, problemhantering och eskalering återfinns indirekt i Jäntti och Pylkkänens (2008) 

modell för ärendehantering. Det som skiljer ITILs eskaleringsprocess från övriga är att den i detalj 

beskriver de olika supportnivåerna. Dessutom återfinns en supportnivå 0 som innebär att kunden 

själv kan lösa en del problem. 

5.6 Ärendehanteringssystem 
Ljungberg (1996) anser att syftet med workflow är att förbättra effektiviteten i kundservicen. Vidare 

hävdar Ljungberg (1996) att ett företag bör investera i ett workflowsystem för att öka 

produktiviteten genom att effektivisera processer, öka kundservicen genom att information finns 

tillgänglig när den behövs, öka kontrollen av processer och förbättra processhanteringen. Enligt 

Brown & Duguid (1991) är det viktigt att ett företag har utarbetade föreskrifter och metoder för hur 

de anställda ska arbeta.  

Murphy (2004) anser att det finns en svårighet i att tillgodose sig information angående problem från 

kunder. Det underlättar om information från kunderna kunde analyseras och kategoriseras 

automatiskt, på så sätt blir det lättare att finna roten till problemet. (Murphy, 2004) Enligt 

Bettenburg et al. (2008) och Just et al. (2008) ska en felrapport innehålla en detaljerad beskrivning av 

problemet. Dock kan kvalitén på rapporten variera och det underlag som supporten erhåller från 

kund är inte alltid det de vill ha. För att supporten ska kunna utföra sitt arbete bör de få: 

skärmdumpar, beskrivning av hur problemet har uppkommit och felmeddelande. (Bettenburg, Just, 

& Schröter, 2008)(Just, Premraj, & Zimmermann, 2008) Enligt Murphy (2004) kan följande 

information i en felrapport underlätta för kundsupporten: skärmdump, produktversion, information 
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om vad som hände innan felet uppstod samt information från användaren själv. För att Medius ska 

kunna utföra ett bra arbete behöver de följande information från kunden: vilket ärende det rör, 

vilken faktura, i vilket steg felet uppstår, felmeddelande och skärmdump. Det är alltså liknande saker 

som Medius vill ha som Bettenburg et al. (2008), Just et al. (2008) och Murphy (2004) efterfrågar. 

Hos Medius finns det ingen automatiskt inmatning i systemet utan det sker istället helt manuellt. 

Supporten ansvarar för att lägga in all information i sFlow.  

5.6.1 Medius sFlow kontra Artologik Helpdesk 

I det här avsnittet görs en jämförelse mellan Medius sFlow och Artologik Helpdesk. Syftet är att 

undersöka vilka funktioner som ett ärendehanteringssystem kan innehålla. 

Medius kundsupport anpassar sina rutiner efter sFlow, dock pågår det ständigt förbättringar i 

verktyget. Hos Artologik är det möjligt att anpassa systemet efter organisationens behov. I både 

Medius sFlow och Artologik helpdesk sparas framtagna lösningar i en kunskapsdatabas för framtida 

behov. I Artologik helpdesk kan kundsupporten välja att publicera lösningarna i en FAQ gentemot 

kund. Det möjliggör att kunden kan söka svar på sin fråga i FAQ innan vederbörande kontaktar 

kundsupporten. Möjligheten att söka svar via en FAQ är något som Medius kunder delvis efterfrågar. 

Kunderna anser att det kan vara bra med en FAQ i början men behovet torde troligtvis avta med 

tiden. Problemet med en FAQ är enligt kunderna att det blir svårt att göra den generell då problemen 

ofta är företagsspecifika eller beroende av kundens affärssystem. Om Medius bestämmer sig för att 

tillgängliggöra en FAQ torde den vara uppdelad på affärssystem och innehålla information som har 

du gjort det här och titta efter det här. Författarna anser att det finns många fördelar med att 

tillgängliggöra en FAQ via till exempel Medius hemsida. En FAQ torde leda till goodwill och en mer 

effektiv kundsupport då kunden kan lösa en del problem själv. Kunderna torde dessutom erhålla en 

bättre förståelse för problemlösningen och kan därmed lättare bidra med nödvändig information till 

kundsupporten. Nackdelen som författarna ser är att det dels kostar att implementera en FAQ men 

också att företaget förlorar intäkter då kunden kan lösa enklare problem själv. Författarna anser att 

en FAQ är av godo och att Medius bör implementera en sådan. Om ärendehanteringssystemet 

stödjer den här funktionen blir det inte mycket extra tid som krävs från de anställda i Medius Service 

Center. Genom att implementera en FAQ erhåller Medius goodwill och kunden får möjlighet att själv 

lösa ett ärende utanför de tider som Medius Service Center är öppet. Dessutom minskar troligtvis 

belastningen på Medius Service Center och mer tid kan läggas på ärenden av svårare karaktär. 

Medius bör dock noga överväga om de ska införa en FAQ eller ej då samtliga debiterbara ärenden är 

lönsamma. Ett införande kan som tidigare nämnts leda till inkomstbortfall för kundsupporten. 

Dessutom kan det vara svårt att ångra ett införande av en FAQ i efterhand.  

I Medius sFlow är det bara kundsupporten som kan registrera ärenden. I Artologik helpdesk går det 

att registrera ärenden i systemet på flera sätt. Kunden kan själv logga in i systemet och registrera sitt 

ärende eller kontakta supporten via telefon eller e-post och få sitt ärende registrerat av 

supportpersonalen. Vid självregistrering kan kundsupporten själva designa och utforma det formulär 

som kunden möter. Både Medius sFlow och Artologik helpdesk generar ett unikt ärendenummer som 

används vid all kommunikation mellan kunden och supporten för att erhålla spårbarhet i systemet.  

Vad det gäller att rapportera ärenden via hemsidan är det något som kunderna ser både för- och 

nackdelar med. Kunderna såg en fördel med att kunna följa sitt ärende och se historik på tidigare 

ärenden. Nackdelen är att det kan bli en procedur som är mer komplicerad än den som är idag. 
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Förutsättningen för att det ska fungera är att det inte förlänger väntetiderna och att kunden erhåller 

ett svar via e-post när ärendet tagits emot. Den personliga kontakten är också något som torde 

minska vilket kan ses som en nackdel. Enligt Marr och Parry (2004) är det viktigt att tillämpa flera 

olika kommunikationskanaler för att uppnå kundnöjdhet. Således anser författarna att Medius ska 

tillämpa registrering av ärenden via hemsidan. Dock ska inte registreringen via hemsidan ersätta 

tidigare kommunikationskanaler in i företaget. Författarna anser att Medius gör en mycket stor vinst 

om de låter kunderna registrera ärendena direkt via en hemsida och direkt in i sFlow. Medius Service 

Center kommer minska sin administration. Det blir också lättare att styra kunden med givna fält för 

den information som Medius kundsupport behöver vilket inte är möjligt i samma utsträckning med e-

post då kommunikationen är asynkron och utan några givna fält. Det är dock möjligt med telefon då 

följdfrågor kan ställas i realtid. Dessutom blir det avsevärt mycket enklare för Medius att ta fram 

statistik om kunden själv registrerar ärendet. Tidstämpeln och informationen blir alltid korrekt då 

kunden själv registrerar ärendet. Dessutom försvinner tolkningsrisken då Medius kunder själva 

registrerar sina ärenden.  

Det blir också möjligt för kunden att själv stänga ett ärende när problemet är löst. Dock anser 

författarna att kundsupporten också ska ha möjlighet att avsluta ärendet på grund av att kunden 

kanske struntar i att stänga ärendet. Författarna anser likt Just et al. (2008) att mjukvaruföretag med 

kundsupport kan belöna kunder som rapporterar på det sätt som kundsupporten föredrar. Det skulle 

till exempel kunna vara någon form av rabatt på fakturan. Dock kräver det här att det finns någon 

form av systemstöd så det inte blir för mycket manuellt arbete. 

Andra funktioner som finns i Artologik helpdesk men inte i Medius sFlow är: en påminnelsefunktion 

för att säkerställa att inget ärende försvinner eller får vänta för länge och en bevakningsfunktion som 

bevakar om uppdateringar eller ny information inkommer i ärendet. Det finns också möjlighet att e-

posta direkt från ärendehanteringssystemet och det finns funktioner för statistik.  

5.7 Problem och förbättring 
Under intervjuerna med personal på Medius och kunder till Medius har flera olika förbättringsförslag 

behandlats som författarna har åsikter om.  

Vad det gäller sFlow anser både författarna och anställda hos Medius Service Center att det finns 

vissa brister. Idag används sFlow mer eller mindre som ett bibliotek. Det är mycket kopiera och klistra 

in mellan e-postklient och sFlow. Det vore bättre om det var möjligt att låta kunden själv registrera 

ärendet som tidigare nämnts. Men det vore också av godo om det gick att e-posta direkt in och från 

sFlow. Författarna anser att båda förbättringsförslagen är av godo. I Artologik helpdesk fanns det 

stöd för att e-posta direkt via ärendehanteringssystem. Artologik helpdesk har också stöd för att 

registrera ärenden via en hemsida. 

Ett problem som Medius Service Center upplever i sFlow och som författarna undersökt är 

möjligheten att tilldela/eskalera ett ärende. Idag är det endast möjligt att tilldela en person ett 

ärende. Om sedan den här personen väljer att eskalera ärendet försvinner ärendet från 

vederbörandes vy. Det är bara ärenderapportören och den nya ärendemottagaren som kan se 

ärendet. Således blir det svårt att överblicka hur ett ärende eskalerats. Författarna anser att den här 

funktionen behöver vidareutvecklas.   
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I Artlogik helpdesk finns det stöd för påminnelser och bevakning av ärenden för att undvika att 

ärenden försvinner eller glöms bort. Hos Medius finns det inget direkt behov av den här funktionen 

då det aldrig inträffat att något ärende försvunnit och ytterst sällan att något ärende glömts bort. 

Dock anser författarna att en sådan här funktion kan vara bra även om det inte är nödvändigt för ett 

mindre mjukvaruföretag med kundsupport. Det här kan företag lösa genom att avsätta tid varje 

vecka för att säkerställa att inga ärenden kommit bort. När kundsupporten växer och innefattar ett 

större antal kunder anser författarna att en påminnelsefunktion ska finnas. 

I och med det ökade antalet kunder måste de anställda på Medius Service Center ha kunskap om 

flera olika kundmiljöer. Vid intervjuerna framkom det att Medius kan bli bättre i sin kunskap om 

kundernas system. För att lösa det här problemet kan de anställda inom supporten dela upp sig i 

olika spetskompetenser. Dock finns det vissa risker med det här, till exempel om en anställd slutar 

eller är sjuk. Författarna anser att det vore av godo om en växande kundsupport segmenterade sina 

kunder, så att personalen erhåller olika spetskompetenser. Det här tror författarna att Medius bör 

göra på sikt, men för tillfället finns det inga incitament för det här då kundbasen och antalet anställda 

ändå är greppbar.   

Endast en av de intervjuade kunderna hade erhållit utbildning av så kallade superusers. De övriga två 

ansåg att de vore bra att erhålla någon utbildning för att kunna lösa enklare problem själva. Som 

nämns i empirin utbildar Medius alltid superusers hos kunden. Författarna anser att Medius kanske 

måste bli tydligare i att superusers ska utbilda resterande personal på företaget. Dock anser 

författarna att Medius gör helt rätt som utbildar superusers och problemet ligger med största 

sannolikhet hos kunden. 

De andra två förbättringsförslagen som tidigare nämnts är att tillgängliggöra en FAQ samt att låta 

kunden registrera ärenden via hemsidan. 
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6 Slutsats 

I det här kapitlet beskrivs examensarbetets slutsatser utifrån de frågeställningar som återfinns i 

avsnitt 1.6. Slutsatserna bygger i huvudsak på författarnas analys. 

6.1 Ramverk för effektiv kundsupport 
Den första frågeställningen var att ta fram en process för att uppnå en effektiv kundsupport. För att 

på ett illustrativt sätt visa hur en effektiv supportprocess ska utformas har författarna valt göra en 

processbild över kundsupporten, se Figur 18 sidan 65. 
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Figur 18: Ramverk för effektiv supporthantering, (egen). 
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Ramverket börjar med att en kund stöter på ett problem eller har en serviceförfrågan. Författarna 

anser likt Haverblad (2004) och Dyché (2002) att en effektiv kundsupport ska innefatta en 

supportnivå 0 där kunden har tillgång till en FAQ. Anledning till att författarna anser att en 

kundsupport ska innefatta en supportnivå 0 är för att underlätta för kunderna att lösa enklare 

problem själva. Dessutom torde en FAQ avlasta kundsupporten då kunden kan lösa enklare problem 

på egen hand. Genom att kunderna kan lösa en del problem själva kommer företaget erhålla 

goodwill och samtidigt ger det kunden bättre förståelse för problemlösningen hos kundsupporten. 

Om kunden kan lösa problemet själv behöver ingen kontakt med kundsupporten ske.  Den enda 

nackdelen med en FAQ är att Medius förlorar intäkter.  

Om kunden ej löser problemet kontaktar kunden användarsupporten via hemsidan, e-post eller 

telefon. Användarsupportens uppgift är att identifiera och registrera ärendet samt kontrollera 

ärendet och ge inledande support om kunden kontaktar via telefon. Den kundansvarige i 

användarsupporten undersöker om ärendet är ett förändringsarbete, en incident eller en 

serviceförfrågan. Om det är ett förändringsarbete skickas ärendet till förändringshanteringen och om 

det är en serviceförfrågan kan kundansvarig lösa ärendet direkt. Kundansvarig verifierar då ärendet 

med kund. Om ärendet är en incident gör den kundansvarige i användarsupporten en prioritering 

och tilldelning av ärendet till supportnivå 1. 

Den anställde som tilldelats ärendet inom supportnivå 1 undersöker och diagnostiserar ärendet. Om 

ärendet går att lösa dokumenteras lösningen och verifieras med kund. Om kunden är tillfredställd 

med lösningen kan ärendet avslutas i annat fall undersöks ärendet på nytt. Om den anställde inte kan 

lösa ärendet eskalerar vederbörande ärendet till supportnivå 2. Supportnivå 2 består av anställda 

med djupare kunskap inom incidenthantering. Supportnivå 2 upprepar sedan samma process som 

supportnivå 1. Om den anställde på supportnivå 2 inte kan lösa ärendet eskalerar vederbörande 

ärendet till Supportnivå 3. 

Supportnivå 3 består av specialister för problemhantering. Inom problemhanteringen arbetar de 

anställda med att lösa problem innan de uppstår hos kund eller med problem som de anställda på 

incidenthanteringen inte kan lösa. Om felet är känt för supportnivå 3 kan de implementera lösningen 

omgående och informera incidenthanteringen som i sin tur informerar kunden. Därefter avslutas 

ärendet. Om det inte är ett känt fel får supportnivå 3 undersöka och diagnostisera felet. Om det är 

ett förändringsarbete får ärendet eskaleras direkt till den ansvarige för förändringshantering. I annat 

fall löser supportnivå 3 ärendet på egen hand och återkopplar på samma sätt som om felet vore känt.  

Förändringshantering består av personer som kan genomföra förändringar i mjukvaran. Författarna 

har valt att inte gå in på hur det här sker i detalj. När förändring är genomförd implementerar 

supportnivå 3 lösningen. 

6.2 Viktiga aspekter i supporthanteringsprocessen 
För att erhålla en effektiv kundsupport finns det flera saker som ett företag bör tänka på. Författarna 

presenterar nedan en lista över aspekter som är viktiga att beakta i supportprocessen. Efter varje 

punkt finns en parentes med information om vilket ämnesområde punkten berör. Listan beskrivs 

sedan närmare i detta avsnitt. 

 Tydlig kontaktinformation till kund (ITIL och felrapportering) 

 Nyttjande av flera kommunikationskanaler (Kundsupport och ITIL) 



Slutsats 6 
 

 
67 

 Skicka bekräftelse av mottaget ärende till kund (Kundintervjuer) 

 Prioritera och tilldela ärenden i kundsupporten (Kundsupport och ITIL) 

 Tydlig eskaleringsprocess (Kundsupport och ITIL) 

 Återkoppling gentemot kund (ITIL, Medius och kundintervjuer) 

 Dokumentera lösta ärenden (CRM, ITIL, knowledge management och Medius) 

 Tydlig fakturering (Kundintervjuer) 

 Mäta och utvärdera servicenivåer (Kundsupport, CRM och ITIL) 

För att kunden ska kunna kontakta kundsupporten på ett effektivt sätt krävs att kunden erhållit tydlig 

information för hur kundsupporten ska kontaktas och vilken information som är nödvändig för att 

kunna lösa ärendet. Vid kontakten med kundsupporten är det viktigt att tillhandahålla flera olika sätt 

för kunden att kontakta kundsupporten på. Möjligheten att kontakta kundsupporten via flera 

kommunikationskanaler är en förutsättning för att uppnå en effektiv kundsupport. Det är också 

viktigt att det endast finns ett telefonnummer och en e-postadress för kunden att kontakta 

supporten på. 

När en kund har rapporterat ett ärende ska vederbörande erhålla en bekräftelse på att ärendet är 

mottaget. Det här är av yttersta vikt då kunden kontaktar supporten via en hemsida eller via e-post 

då kommunikationen inte är synkron.  

För att kundsupporten ska fungera på ett effektivt sätt krävs rutiner för prioritering och tilldelning av 

ärenden. Kunder som har supportavtal erhåller högsta prioritet. Ärenden som är avgörande för 

kundens verksamhet erhåller prioritet två. Referenskunder erhåller prioritet tre. Övriga ärenden får 

prioritet fyra. Om två ärenden har samma prioritet ska kundsupporten lösa det ärende som tar 

kortast tid lösas först. För att säkerställa att inget ärende kommer bort bör det finnas systemstöd i 

ärendehanteringssystemet som indikerar om ett ärende blivit liggande en längre tid utan lösning. 

Nedan följer en lista för hur kundsupporten ska prioritera ärenden: 

1. Supportavtal 

2. Akuta ärenden 

3. Referenskund 

4. Övriga 

Kundansvarig i användarsupporten ska tilldela ärendet till den bäst lämpade personen inom 

kundsupporten. 

Det är viktigt att ha en tydlig eskaleringsprocess. Den här processen ingår indirekt i författarnas 

ramverk, se Figur 18 sidan 65. Ärenden ska eskaleras till en grupp och inte till en enskild person. 

Genom att företaget har en tydlig eskaleringsprocess vet de anställda vem de ska eskalera till om de 

inte kan lösa ärendet.  

När en kund rapporterat ett ärende är det viktigt att erhålla återkoppling i ärendet. Det är viktigt att 

erhålla återkoppling om ett ärende tar längre tid än normalt. I återkopplingen ska kundsupporten 

ange varför ärendet tar längre tid än normalt. Kunden ska även erhålla återkoppling då ett ärende är 

löst. I de här fallen är det viktigt att informera kunden vad som förorsakade felet och hur det kan 

undvikas i framtiden. Kundsupporten ska också dokumentera ärendet. Detta för att erhålla 

spårbarhet men också för att kunna lösa liknande ärenden snabbare i framtiden.  
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Vid intervjuerna framkom det att fakturering är en viktig del av kundsupporten. En faktura från 

kundsupporten ska innehålla följande saker utöver de ordinarie fälten: vem som varit i kontakt med 

kundsupporten, hur problemet löstes och vad som var fel. Dessutom ska tiden som kundsupporten 

arbetat med ärendet framgå på fakturan.  

För att kunna upprätthålla en effektiv kundsupport och kunna genomföra förbättringar är det viktigt 

att utvärdera och mäta servicenivåerna. Enligt Marr och Parry (2004) bör ett företag mäta andelen 

lösta problem vid första kontakten och antalet kunder som avslutar kontakten på grund av lång 

väntetid. Det är svårt att veta om en förändring inom kundsupporten ledde till en förbättring om inga 

mätvärden existerar. Författarna anser att Medius gör helt rätt som har regelbundna möten där 

vanligt förekommande problem behandlas. Vid de här tillfällena kan Medius behandla och analysera 

statistik från föregående period. Dock anser författarna att Medius ska mäta följande saker: 

 Hur lång tid varje ärende tar att lösa 

 Andel lösta ärenden vid första kontakten 

 Kundnöjdhet 

De första två punkterna ska stödjas av sFlow och den tredje kan undersökas via någon form av extern 

utvärdering till exempel via enkäter. 

Om författarnas ovanstående aspekter kan uppfyllas kommer en effektiv kundsupport erhållas. En 

effektiv kundsupport kännetecknas enligt författarna och Medius kunder framförallt av snabba svar 

och lösningar. Men det finns även andra viktiga perspektiv för en effektiv kundsupport, se avsnitt 1.2 

sidan 2. Kundsupporten bör enligt författarna sträva efter att lösa alla ärenden vid första kontakten. 

6.3 Ärendehanteringssystem 
För att en kundsupport ska fungera effektivt krävs ett ärendehanteringssystem. Ett 

ärendehanteringssystem hjälper kundsupporten att öka effektiviteten och produktiviteten genom att 

tillgängliggöra information. Dessutom erhålls en tydligare processhantering. Nedan följer viktiga 

funktioner som krävs i ett ärendehanteringssystem. Efter varje punkt finns en parentes med 

information om vilket område punkten härrör. Listan beskrivs sedan närmare i detta avsnitt. 

 All information på ett ställe (Kundsupporten, CRM, ITIL, knowledge management, workflow 

och Medius) 

 Möjlighet för kund att registrera och övervaka ärenden (Medius, kundintervjuer och 

Artologik) 

 E-postfunktion (Medius och Artologik) 

 Eskaleringsstöd (Medius) 

 Påminnelsefunktion (Medius och Artologik) 

 FAQ (Medius, kundintervjuer och Artologik) 

 Stöd för statistik (Kundsupport, CRM, ITIL och Artologik) 

Ett ärendehanteringssystem ska fungera som en kunskapsdatabas. Genom att tillgängliggöra all 

information på ett ställe minskar kundsupportens tacita kunskap. Ett ärendehanteringssystem 

används för att kunna lösa problem snabbare och för att ge supporten en överblick över deras 

verksamhet. Ett ärendehanteringssystem ska innehålla de mest elementära funktionerna som att 

skapa och överblicka ärenden. För att kunna skapa ett ärende krävs att följande fält finns: titel på 
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ärende, produkt, kund, ärenderapportör, ärendeansvarig samt beskrivning av ärendet. Dessutom ska 

det vara möjligt att se status på ärenden samt historik.  

Författarna anser att det ska var möjligt för kunden att registrera och övervaka ärenden. Genom att 

kunden själv kan registrera ärenden blir också informationen som anges korrekt. Det minskar också 

administrationen för kundsupporten. Ett ärendehanteringssystem ska också ha stöd för att kunna 

skicka och ta emot e-post. På så sätt kommer all information automatiskt finnas i systemet. Genom 

det här minskar också administration för ärenden som tas emot via e-post. För att en kundsupport 

ska kunna fungera effektivt även då antalet anställda växer krävs stöd för eskalering. Det är viktigt att 

de anställda kan se vem som arbetar med ärendet på ett tydligt sätt. För att säkerställa att inga 

ärenden försvinner eller glöms bort krävs en påminnelsefunktion. Den här funktionen är extra viktig 

då kundsupporten växer och antalet kunder ökar. 

I ett ärendehanteringssystem ska det vara möjligt att publicera ärendens lösningar till en FAQ. På så 

sätt kan kunden söka svar på sin fråga innan vederbörande kontaktar kundsupporten. Författarna 

anser också att det är viktigt att det finns möjlighet att ta fram statistik i ett ärendehanteringssystem. 

Kundsupporten kan genom statistiken mäta sina servicenivåer och genomföra utvärderingar och 

förbättringar.  

6.4 Kundens roll 
För att en kund ska kunna använda sitt system på ett tillfredställande sätt är det viktigt att 

leverantören eller kundsupporten tillhandahåller någon form av utbildning. Då det ofta inte är 

möjligt att utbilda samtlig personal som ska hantera systemet, utbildas ofta några få superusers. 

Författarna anser att det är viktigt att de som blir superusers utbildar resterande personal som 

använder systemet.  

Författarna anser att Medius gör rätt då de har årliga användarmöten. Användarmötena skulle kunna 

utnyttjas betydligt bättre från både Medius och Medius kunders perspektiv. Kunderna bör ta tillvara 

på chansen att ge återkoppling till kundsupporten och Medius bör främja kunderna till diskussion 

samt ta till vara på tillfället. Medius kan vid de här tillfällena utvärdera kundsupporten med någon 

form av enkät eller annat utvärderingsverktyg. 
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Kunden har möjlighet att kontakta kundsupporten då det uppstår problem. Författarna anser att 

kunden först ska kontrollera med FAQn innan de kontaktar kundsupporten. Kunderna i den här 

studien var positiva till möjligheten att kunna lösa enklare problem själva. Om kundsupporten 

tillhandahåller självregistreringen blir kunden också ansvarig för att registrera ärenden. Författarna 

anser att kunden ska kontakta supporten enligt Figur 19 sidan 70. Först kontrollerar kunden med 

FAQn. Om kunden inte hittar det som efterfrågas ska kunden i första hand kontakta supporten via 

självregistreringen, i andra hand via e-post och i tredje hand via telefon och då främst om ärendet är 

akut. Anledningen till att författarna förespråkar den här rangordningen för att kontakta 

kundsupporten är för att det passar Medius bäst. I slutändan är det dock kunden som väljer hur 

kundsupporten ska kontaktas och Medius kan endast styra det här via till exempel ekonomiska 

incitament eller tidsincitament. Kunden ska erhålla återkoppling genomgående och när ärendet är 

löst ska kunden erhålla information om det. Kunden ska också ha möjligt att avsluta ärendet.  

 

Figur 19: Kundinteraktion, (egen). 

6.5 Ramverkets betydelse 
Författarna anser att Medius följer relativt många av de rekommendationer som finns inom 

litteraturen. Dessutom var kunderna som besöktes tämligen positiva till dagens kundsupport. 

Författarna anser att Medius kundsupport fungerar bra utåt sett men att det finns en del saker som 

bör förbättras internt och som även kan påverka kundens uppfattning positivt. I Medius kundsupport 

har arbetet anpassats efter ärendehanteringssystemet sFlow och inte tvärtom. Det har bidragit till att 

kundsupporten inte kunnat vara så flexibla som de önskar då det finns begränsningar i systemet. 

Författarna anser att Medius har mycket att vinna på att tillämpa författarnas rekommendationer. 

Dessutom är det med största sannolikhet rekommendationer som även passar andra mindre 

mjukvaruföretag.  

Författarna anser att ITIL och CRM inte är anpassat till mindre mjukvaruföretag utan snarare till 

större företag med omfattande kundsupport. Dessutom behandlar ITIL och CRM inte uteslutande 

kundsupporten utan det är bara en del av något större. Författarna har genom det här 

examensarbetet kombinerat befintliga ramverk och teorier kring kundsupport. Det här har 

kompletterats med intervjuer för att anpassa ramverket till det mindre mjukvaruföretaget. 

Författarnas ramverk beskriver tydligare och mer i detalj hur kundsupporten ska hanteras till skillnad 

från befintliga ramverk som studerats. Författarna anser att företag erhåller en mängd olika fördelar 

genom att följa författarnas ramverk. Kundsupporten erhåller ett gemensamt arbetssätt med tydliga 

processer och rutiner. Det här möjliggörs genom att det finns ett ärendehanteringssystem som 

stödjer verksamheten och som är anpassat till ramverket. Kunden kommer med största sannolikhet 

erhålla en positiv uppfattning av kundsupporten och företaget som helhet. Författarna anser likt 

Brown och Duguid (1991) att kundsupporten med tiden måste anpassa ramverket till den egna 

verksamheten. Det är av yttersta vikt att uppdatera föreskrifterna och arbeta med förbättringar för 

att de anställda inte ska utveckla egna arbetssätt. Genom att använda författarnas ramverk och 

rekommendationer kommer en effektiv kundsupport att erhållas.  

 

FAQ Kontakt Återkoppling
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7 Diskussion 

I nedanstående kapitel diskuteras frågeställningar som inte ligger inom examensarbetets område, 

men som ändå är intressanta och viktiga. Kapitlet innehåller också förslag till framtida forskning inom 

området. 

7.1 Supportavtal 
Hos Medius har flera kunder supportavtal och de finns idag en mängd olika varianter på supportavtal. 

I kundsupporten är det företaget med supportavtal som får högsta prioritet. Men då det finns flera 

olika typer av supportavtal kan det vara svårt för supportpersonalen att veta vilket supportavtal som 

har högst prioritet. Dessutom finns inte informationen om supportavtal i Medius 

ärendehanteringssystemet vilket bidrar till att personalen i kundsupporten måsta ha kunskap om 

vilka företag som har supportavtal och hur de ser ut. Den här informationen finns istället att tillgå via 

en gemensam mapp. Författarna anser att Medius ärendehanteringssystem bör lagra informationen 

kring supportavtal. Enligt författarna vore det bästa om supportavtalen bara lagrades i sFlow. På så 

sätt slipper Medius problem vid uppdateringar då det hypotetiskt sätt skulle kunna vara olika 

information i de båda medierna. För att ytterligare underlätta hanteringen av supportavtal råder 

författarna Medius att minska antalet varianter på supportavtal och ta fram någon form av 

standardavtal. Författarna anser att det inte bör finnas fler än tre olika supportavtal för att det ska 

vara hanterbart.  

7.2 Tidsrapportering 
I dagsläget tidsrapporterar Medius Service Center sina ärenden via Microsoft Axapta. Den 

information som supportpersonalen rapporterar finns i sFlow och tidsrapportering skulle således 

kunna ske direkt i sFlow. Författarna anser att sFlow och Microsoft Axapta borde föda varandra med 

information. Microsoft Axapta skulle kunna delge sFlow med de kunder som existerar. Om så var 

fallet undviks dubbellagring av data och manuellt arbete. Dessutom skulle datan vara konsistent. 

sFlow kan i sin tur föda Microsoft Axapta med data för tidsrapportering istället för att den här 

informationen kopieras manuellt mellan de båda systemen.  

7.3 Vidare forskning 
De problem och det ämnesområde som studerats är inte specifikt bara för Medius. Det vore därför 

intressant att undersöka och utvärdera andra mindre mjukvaruföretag med avseende på författarnas 

ramverk. På sikt skulle det också vara intressant att undersöka hur ramverket kan tillämpas i andra 

branscher. Författarna anser också att det kan vara av godo om en mer ingående undersökning 

gjordes för hur en portal med självregistrering bör se ut.  

Ett annat ämnesområde i kundsupporten som författarna anser kan vara relevant att undersöka är 

hur automatisk felrapportering inom kundsupporten kan tillämpas hos ett mindre mjukvaruföretag. 

Författarna tror att automatisk felrapportering kommer bli vanligare på sikt och därmed finns det 

troligtvis en anledning att undersöka hur det kan tillämpas inom kundsupporten. 
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Bilaga A – Intervjufrågor till personal som hanterar kundsupport 
Allmänna 

1. Hur integrerat är kundsupporten med de övriga delarna inom företaget? 

a. Finns det något integrerat/gemensamt arbetssätt med ERP och Consulting? 

2. Hur sker överlämningen till kundsupporten inom företaget? 

3. Hur stor del av företagets intäkter kommer från kundsupporten? 

4. Är varje supportärende lönsamt? 

a. Görs det någon lönsamhetsanalys? 

5. Är nöjd personal viktigt för er? 

a. Hur tror de det speglar kundens uppfattning av er och företaget? 

b. Hur motiveras ni inom supportgruppen av ledningen? 

Historik/Förbättring 

6. Hur har kundsupporten utvecklats från det att Service Center togs i bruk? (Allmän) 

7. Vilken spårbarhet finns på ett ärende från en specifik kund? 

a. Används den här informationen av andra på företaget? 

8. Utvärderas kundsupporten regelbundet? 

a. När gjorde den det senast? Vad kom fram då? Vad utvärderas? 

b. Hur undviks framtida problem? 

c. Arbetar ni proaktivt inom kundsupporten? 

9. Vilka mål finns för kundsupporten? 

a. Har du kunskap om företagets mål inom kundsupporten? 

b. Hur snabbt ett ärende ska lösas? Finns det någon statistik? 

c. Tas det fram någon statistik? Om ja, hur analyseras den? Om nej, varför inte? 

Support 

10. Vilka uppgifter och ansvar har kundsupporten? Syfte? 

a. Vilka problem ser du med kundsupporten idag? Möjligheter? 

11. Vilka förbättringar har skett inom kundsupporten? 

a. Finns det instruktioner för hur du ska arbeta? När tittade du på den senast? Hur 

uppdaterade instruktionerna? 

12. Hur stor andel av alla ärenden som kommer in är ”standard” ärenden? 

a. Hur stor andel kräver någon form av kreativ problemlösning? 

b. Vilka angreppssätt används i den kreativa problemlösningen? 

13. Är kundsupporten utformad enligt någon modell? 

a. Går det att misstolka den? 

b. Är den tydlig och uppdaterad? 

c. Följer samtliga anställda modellen? 

d. Problem? 

14. Skulle en modell för supporthanteringen eller en mer detaljerad bild för hur supportärenden 

hanteras av företag hjälpa de anställda? 

15. Vilken information anser du är viktigt att ha angående kunden för att kunna utföra ditt 

arbete?  
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16. Vet du vilka kunder som är mest värdefulla för företaget som helhet? 

17. Hur beroende är du av dina kollegor? 

a. Kan du lösa många frågor på egen hand? Hur många? (procent) 

b. Finns den information om kunden som du behöver? 

c. Är du beroende av dina kollegor?  

18. Hur övervakar ni olösta ärenden? 

19. Hur ser händelseförloppet ut för ett ärende som är av mer problematisk karaktär och som 

inte går att lösa direkt? 

a. Har det hänt att ni inte kunnat lösa ett problem? Varför gick det inte att lösa? Vad 

gjorde ni efter att ni kommit fram till att problemet inte gick att lösa? 

20. Hur fungerar er eskaleringsprocess? 

a. Vilket ansvar har den som eskalerar ett ärende vidare? 

b. Vilken funktion finns på de olika nivåerna? 

21. Hur många ärenden kan lösas vid första kontakten med företaget? 

a. Hur många måste eskaleras vidare? (Vilka faktorer påverkar att ett ärende 

eskaleras?) 

22. Prioriterar ni ärenden när de kommit in? Hur? Rutiner? Vem sätter prioritet? 

a. Har vissa kunder högre prioritet? Varför? 

23. Vilka roller finns inom supportgruppen? 

a. Finns det någon som är incidentansvarig, problemansvarig och supportansvarig?  

24. Finns det rutiner för att undersöka vilka supportavtal som kunden har? 

a. Var finns informationen? 

25. Anser du att ni hanterar ärenden effektivt? 

a. Hur hanteras de effektivt? 

b. Hur skulle ärenden kunna hanteras mer effektivt? 

26. Hur många supportärenden får ni under en vecka? 

a. Fluktuerar antalet ärenden över tiden? 

b. Förekommer det någon högre belastning av supporten under någon period? 

27. Hur många personer hanterar support? 

a. Både indirekt och direkt? 

28. Hur ser supportavtalen ut? 

a. Finns det olika kategorier av supportavtal? Hur många? Vad skiljer dem åt? 

29. Vilken utbildning besitter de anställda som arbetar inom supporten? 

30. Vad anser ni vara de viktigaste delarna vid hantering av supportärenden? (allmän) 

31. Tenderar supportärenden som kommer in till supporten att bli mer komplexa i sin karaktär? 

a. Vad kan det bero på? 

Kund 

32. Kontaktar kunden enbart Service Center vid problem?  

33. Hur informeras kunden om när en överlämning skett? 

34. Finns det någon FAQ eller självhjälp för kund? Om ja, vilka frågor finns där? Om, nej varför 

inte? 

35. Finns det några aktiviteter eller någon process för att konvertera vanliga ärenden till proaktiv 

kundutbildning eller till självserviceinstruktioner för kunder? 
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36. Finns det någon aktivitet eller process för framtagning av best practice-lösningar på 

återkommande kundproblem och hur förs den i så fall tillbaka till supportpersonalen? 

37. Hur tror ni att ert arbete påverkar kundens uppfattning om företaget? 

a. Vad det gäller kundlojalitet, kundlönsamhet samt behålla och införskaffa nya 

kunder? 

b. Konkurrensfördelar, maximalt kundvärde? 

38. Finns det kunder som lämnat företaget på grund av dålig support? 

39. Har ni någon bild över hur era kunder uppfattar supporten? 

a. Hur? Varför inte? 

40. Har det hänt att ärenden kommit bort och kunden har fått kontakta kundsupporten igen? 

a. Varför försvann ärendet? 

b. Hur kan problemet undvikas i framtiden? 

41. Har ni något vedertaget sätt för hur ni bemöter kunden? 

42. Hur sker återkoppling och feedback till kund var det gäller felavhjälpning? 

a. Hur kommuniceras en kunds önskemål tillbaka till de övriga i organisationen? 

43. Tror du det skulle vara bra att ge någon anställd hos kund någon djupare utbildning inom 

vanligt förkommande supportproblem? 

a. Tror du det skulle kunna vara bra att ha en anställd från Medius ute hos kund för att 

avhjälpa med support? När i så fall? 

44. Måste kunden godkänna ärendet innan det stängs? 

IT 

45. Hur utnyttjas kunskapsdatabasen inom kundsupporten? 

a. Vilka enheter inom företaget bidrar med information till kunskapsdatabasen? 

b. Lagras all information som behövs där? 

c. Behövs det mer information? Vilken information? 

46. Vad saknas i det ärendehanteringssystem som ni använder idag? (Allmän, utveckla) 

47. Vad har ni för supporthanteringssystem idag? 

a. Finns det några andra program föra att stödja supporthanteringen? 

48. Vad ser ni för fördelar med att använda ett supporthanteringssystem? 

49. På vilket sätt har supporthanteringssystemet förändrat de anställdas rutiner? 

a. Jämför även med de förbättringar som skett av supporthanteringssystemet 

50. Anpassar ni era rutiner efter supporthanteringsverktyget eller tvärtom? 

51. Registreras alla ärenden i ert supporthanteringssystem? Varför? 

52. Kan flera ärenden kopplas samman till ett och samma problem/lösning?  
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Bilaga B – Intervjufrågor till kunder 
1. Hur kontaktar ni Medius för kundsupport? 

2. Har ni erhållit någon utbildning för att kunna lösa enklare problem internt? 

a. Om inte, skulle ni vilja ha någon form av utbildning på de vanligaste förekommande 

supportproblemen? (Superuser, intern helpdesk, Medius anställd)  

3. Hur upplever ni kontakten med Medius kundsupport? 

a. Kompetensen hos de anställda? 

4. Hur upplever ni kundsupportens tillgänglighet? 

a. Är det svårt att komma i kontakt med Medius kundsupport? Väntetider? 

5. Skulle ni vilja kontakta Medius på något annat sätt? 

a. Hur? Varför? 

b. Skulle ni kunna tänka er att använda och rapportera era ärenden via ett 

användargränssnitt på till exempel Medius hemsida? 

6. Har Medius varit tydliga med hur ni ska kontakta dem och vilken information som de behöver 

för att kunna lösa ett ärende? 

a. Fick ni tydlig information från projektledaren om hur ni ska kontakta Medius 

kundsupport? 

7. Hur upplever ni återkopplingen/feedback innan ärendet är löst? Mer? Mindre? 

8. Känner ni att Medius har tillfredställande kunskap om ert företag och den utrustning som ni 

använder? 

9. Kontaktar Medius er angående uppdateringar/uppgraderingar/nya licenser? 

10. Upplever ni att Medius är tillräckligt snabba på att ge feedback och lösa ert ärende? 

a. Får ni information om vad som orsakade felet? 

11. Hur många av era ärenden blir lösta efter första kontakten med Medius? 

12. Har det hänt att Medius tappat bort ert ärende och ni har fått kontakta dem igen? 

13. De fel som ni rapporterar till Medius, är de av likartad karaktär eller skiljer de sig åt? 

14. Har det hänt att ni fått vänta länge på att få ert ärende löst? 

a. Vad var det för typ av ärende? 

b. Hur löstes det? 

c. Informerades ni från Medius att det var problem i att lösa ärendet? 

15. Är fakturorna som ni erhåller från Medius tydliga var det gäller kundsupporten? 

a. Framgår det vilket ärende som fakturan avser? 

16. Hur har kundsupporten förändrats inom Medius från det att ni blev kund till företaget? 

17. Anser ni att Medius borde tillhandahålla någon form av självhjälp eller FAQ på till exempel 

sin hemsida? 

18. Finns det något mer ni vill framföra till Medius kundsupport? 
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