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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete är genomförd som en explorativ fallstudie på ärendehanteringssystem 

för att söka se vilken påverkan dessa system har på företagen som använder dem. Tidigare 

forskning har visat många fördelar från enskilda funktioner inom ärendehantering och 

ärendehanteringssystem, men det finns en avsaknad av undersökningar som tittar på dessa 

system som helhet. Examensarbetet genomfördes som en så kallad single case fallstudie på 

ärendehanteringssystemet SupportPoint som är utvecklat av företaget Syscom. 

För att samla in data genomfördes en enkätundersökning bland 50 företag i Norge som 

använder systemet. Dessa företag agerar inom ett flertal branscher och har använt systemet 

under olika lång tid.  

Som teoretisk referensram har Total Quality Management (TQM) valts, och många av de 

punkter som tas upp som viktiga inom TQM återfinns i systemet. Resultaten från 

enkätundersökningen analyserades gentemot den teoretiska ansatsen för att kunna hitta 

gemensamma faktorer och få förklaringar på varför de resultat som framkom från 

enkätundersökningen har uppstått.  

 

Resultaten kan sammanfattas som: 

 Antalet nya incidenter per månad har ökat hos i snitt 22 % av alla företag 

 Antalet lösta incidenter per månad har ökat hos i snitt 33 % av alla företag 

 Antalet återöppnade incidenter per månad har minskat hos i snitt 19 % av alla företag 

 Kunskapsdelningen har förbättrats hos i snitt 45 % av alla företag 

 Förmågan att identifiera problem och bristfälliga processer har förbättrats hos i snitt 

39 % av alla företag 

 Feedbacken från medarbetare har förbättrats hos i snitt 58 % av alla företag 

 Feedbacken från kunderna har förbättrats hos i snitt 58 % av alla företag 

 Svarstiden har förbättrats hos i snitt 38 % av alla företag 

 Lösningstiden har förbättrats hos i snitt 33 % av alla företag 

 

Efter denna undersökning rekommenderas att framtida studier genomförs för att vidare 

undersöka hur ärendehanteringssystem påverkar företagen. Ett större antal 

ärendehanteringssystem behöver undersökas för att kunna dra generella slutsatser. 
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1 Inledning 

Ett ärendehanteringssystem är ett administrativt system som används för att hantera ärenden 

inom ett företag. Dessa ärenden kan vara en inkommande order i en webbshop, en 

semesteransökan internt inom ett företag eller en incident för en anställd eller en kund. En 

incident innebär ett ärende som gör att kunden eller den anställde inte kan utföra sitt arbete på 

ett korrekt sätt. Mig veterligen finns det lite eller ingen forskning kring hur 

ärendehanteringssystem som helhet påverkar kvaliteten inom företagen som använder dem 

eller för deras kunder. Däremot finns det en hel del forskning kring olika funktioner som kan 

återfinnas i dessa system. Nedan presenteras tidigare forskning som behandlat vanliga 

funktioner inom ärendehanteringssystem. 

1.1 Bakgrund 

Att automatisera vissa delar av ärendehanteringen och att till viss del automatisera kontakten 

med kunderna, så som att automatisera registrering av konton eller byte av lösenord, men 

fortfarande erbjuda support via telefon visades av Lee et al. (2001) bidra till att öka 

kundnöjdheten. Frågan om automatiseringar av kontakten med ärendehanteringen har även 

diskuterats av Zahedi et al. (2008) som visade att denna automatisering kan vara effektiv och 

föreslog en automatiserad första kontakt via en hemsida där kunderna kan få svar på vanliga 

frågor automatiskt. Just automatisering av olika processer är en fråga som tagits upp på flera 

håll och frågan om automatisering av delar av lösningsgången för ärenden har diskuterats av 

Delic och Hoellmer (2000) som visade att exempelvis en kunskapsdatabas, det vill säga en 

databas där gamla lösningar sparas, minskade tiden per ärende och ökade antalet ärenden som 

blev lösta vid första kontakt. Dessutom ökade kvaliteten på lösningarna och dessa två punkter 

bidrog till att kundnöjdheten ökade. 

 

Forskning kring hur telefonkontakten mellan användare och support fungerar genomfördes av 

Steehauder (2007) och visade att denna kontakt ofta är ostrukturerad och saknar ett bra flöde. 

Användarna försökte ofta förklara de fel de behövde hjälp med utan att ha den tekniska 

kunskapen som behövs för att kunna veta var felet kan ligga. Detta medförde att 

informationen supportpersonalen mottog ofta var otillräcklig och svårförståelig och 

Steehauder (2007) föreslog att någon typ av mall för att kunna hitta lösningar på problemen 

online borde framarbetas.  

 

Även forskning kring hur företagen arbetar med ärenden har genomförts och frågan om 

prioritering av ärenden har undersökts av Barash et al. (2007) som skriver att det är viktigt att 

tänka på att alla incidenter som hanteras inte är lika mycket värda. Förutom de olika 

prioriteter som kan sättas på dem kan en incident exempelvis komma från en viktigare kund 

eller ha en högre kostnad om den inte stängs i tid. Två identiska incidenter kan alltså påverka 

företaget på olika sätt. Detta är viktigt för ett företag att tänka på och kan enligt Barash et al. 

(2007) vara mycket svårt att ta med i beräkningarna när undersökningar görs om huruvida en 

lösning har varit lyckad.  
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Forskning inom området hur kundrelationer och ärendehantering är relaterade har genomförts 

av Zheng och Zhao (2009) som skriver att det, oavsett om ett företag erbjuder en tjänst eller 

en vara, är viktigt att behålla sina kunder. Vikten av kundrelationer blir större och större och 

kunderna kan ställa högre krav på produkten eller tjänsten tack vare konkurrensen på växande 

marknader. Framgången för företag i dagens konkurrenskraftiga marknad beror inte bara på 

huruvida företagen lyckas möta kundernas förväntningar och öka värdet för kunderna, utan 

detta värde måste dessutom ges på ett sätt som ständigt förbättras. Frågan kring vilka verktyg 

som kan användas för att förbättra ett företags kundfokus har diskuterats av Lee et al. (2001) 

och Faed (2010) och visar att ett verktyg som har blivit vanligare och vanligare bland de 

företag som arbetar med ett kundfokus är ärendehanteringssystem. Oavsett om det handlar om 

support för slutkunden eller ärendehantering inom företaget så är slutmålet att få nöjdare 

kunder och ärendehanteringssystemet ett bra verktyg för att nå dit. 

 

Hur stor effekten på kundnöjdhet blir av att införa ett ärendehanteringssystem, med flera av de 

funktioner som tidigare forskning fokuserat på, hos ett företag tycks inte vara fastställt och det 

är här denna undersökning kommer in för att undersöka den inverkan ett system som helhet 

har.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kvaliteten inom en organisation påverkas av ett 

nytt verktygsstöd i ärendehanteringsarbetet. Målet är att lyfta fram de effekter med hänsyn till 

kvalitet som kan identifieras inom organisationer på grund av ett ärendehanteringssystem, i 

detta fall mer specifikt på grund av systemet SupportPoint, och ta reda på huruvida 

användandet av ett ärendehanteringssystem bidrar till en ökad kvalitet inom företaget och för 

slutkunden.  

1.3 Frågeställning 

Denna undersökning söker svara på frågeställningen: 

 

 ”Vilken inverkan på kvaliteten har införandet av ett ärendehanteringssystem på ett 

företag?” 

 

För att svara på denna fråga fokuserar undersökningen på följande två frågor: 

 

 ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet inom företaget?” 

 ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet för slutkunden?” 
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2 Metod 

Nedan presenteras de metoder och verktyg som valdes för datainsamling och genomförande 

av undersökningen. Därefter presenteras genomförandet av datainsamlingen. 

2.1 Metodval 

Denna undersökning är genomförd som en fallstudie, vilket enligt Yin (2003) är en teknik för 

att undersöka ett aktuellt och unikt fenomen och används ofta för att titta på ett beslut. Det 

som undersöks då är varför beslutet togs, hur det implementerades och slutligen med vilket 

resultat. Det finns många olika typer av fallstudier och för denna undersökning valdes en 

explorativ fallstudie på grund av avsaknaden av tidigare forskning kring hur företag påverkas 

av ärendehanteringssystem. 

 

För att samla in data genomfördes en enkätundersökning bland de 50 tidigare kunder som har 

implementerat SupportPoint i Norge. Valet att genomföra undersökningen på företagen i 

Norge grundas i att SupportPoint har funnits på den marknaden i fler år än på den svenska 

marknaden och att antalet företag är betydligt större. Frågorna i enkäten fokuserar på frågor 

som har att göra med den inre kvaliteten eller den yttre kvaliteten och tar upp de områden som 

tidigare forskning och den teoretiska ansatsen antyder skulle kunna påverka dessa. 

Exempelvis visade den tidigare forskningen på att kunskapsdatabaser som stöd i 

lösningsarbetet ökade kundnöjdheten och att en delvis automatiserad kontakt med 

ärendehanteringen även den ökade kundnöjdheten. (Delic och Hoellmer (2000), Lee et al. 

(2001), Zahedi et al. (2008)) 

 

För att få ett så litet bortfall som möjligt på enkäten skickades den ut i samband med ett 

användarforum där representanter från de 50 företag som använder SupportPoint i Norge 

träffades för att diskutera systemet. Genom att skicka ut enkäten i samband med detta 

seminarium, där arbetet även presenterades, var förhoppningen att enkäten skulle få ett större 

intresse och därmed bortfallet minska.  

 

Den kunskap som inhämtades under användarforumet användes sedan för att få en större 

inblick i företagens tankar och erfarenheter för att lättare kunna förstå den data som samlades 

in under enkätundersökningen. Resultaten från enkätundersökningen analyserades med hjälp 

av den teoretiska ansatsen, se kapitel 4, för att slutligen kunna dra slutsatser från 

undersökningen. 

2.2 Fallstudie 

Med utgångspunkt i Yins (2003) resonemang betraktas här fallstudien som en empirisk 

undersökning som undersöker ett nutida fenomen i dess riktiga sammanhang. Med andra ord 

är det en undersökning som undersöker ett fenomen i det sammanhang där man normalt 

påträffar det. I detta fall är det ett ärendehanteringssystem som undersöks samtidigt som det 

praktiskt används för ärendehantering. Därigenom skiljer sig studiens ansats från en 

experimentell studie, där fenomenet tas ur sitt sammanhang och specifika variabler undersöks 

i detalj i en kontrollerad miljö. 
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MacNealy (1997) skriver att goda tillfällen för fallstudier ofta uppkommer när företag 

förändrar sina processer. Han menar att resultaten från fallstudier med fördel kan användas för 

att visa att en teknik är bra eller till och med bättre än en annan teknik. Han tar dessutom upp 

att områdena där undersökning behövs i stort sätt är oändlig då det endast är under de senaste 

decennierna som processer och tekniker har hamnat i fokus för undersökningar. 

 

Enligt Yin (2003) svarar en fallstudie bäst på frågor av typen ”Hur” och ”Varför”, vilket 

passar bra för denna undersökning då undersökningen söker ta reda på hur ett företag 

påverkas av införande av ett ärendehanteringssystem. Yin (2003) menar också att en fallstudie 

bör bero på flera beviskällor som konvergerar på ett triangulerande sätt för att säkerställa 

resultaten. Resultaten ska även dra nytta av den teori som finns för att guida datainsamlingen 

och analysen. 

 

2.3 Källsökning 

De artiklar som använts i denna undersökning har huvudsakligen hämtats från databasen 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Electronic Library, som är en databas 

med circa en miljon granskade vetenskapliga artiklar från över 12 000 publikationer. Vid 

artikelsökningar användes följande nyckelord både ensamma och i kombination med 

varandra: 

 Help desk 

 Service desk 

 Total Quality Management 

 TQM 

 Customer Support 

 Customer Satisfaction 

 Knowledgebase 

2.4 Enkätundersökning 

Frågorna i enkäten fokuserar på den inre kvaliteten eller den yttre kvaliteten och tar upp de 

områden som tidigare forskning och den teoretiska ansatsen antyder skulle kunna påverkas.  

 

Den teoretiska ansatsen, TQM, tog upp att en organisation måste ha ett kundfokus och arbeta 

med ständiga förbättringar inom organisationen för att uppnå en högre kvalitet. Det innebär 

att de två frågeställningar som denna undersökning fokuserar på hänger ihop på många sätt då 

en ökad kvalitet inom företaget enligt TQM bör leda till en ökad kvalitet för slutkunden. 

Många av frågorna som ställdes kan därför tilldelas båda frågeställningarna, då dessa frågor 

har att göra med den interna kvaliteten som en följd av, eller som en påverkande faktor till 

kvaliteten för slutkunden. I de delar av rapporten där frågorna delats upp beroende på vilken 

frågeställning de besvarar har dessa frågor valts att tilldelas den del som behandlar den interna 

kvaliteten inom företaget.  
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Enkätundersökningen är den del av undersökningen där data insamlades från de företag som 

använt systemet. Alla 50 företag som använder systemet i Norge användes för att samla in 

data. Beslutet att använda alla 50 företag togs för att undvika att vinkla urvalet och därmed 

påverka resultatet av undersökningen. 

 

Enkätens frågor delades upp i tre delar; bakgrundsfrågor, frågor som kunde användas för att 

besvara frågeställningarna för undersökningen och slutligen frågor om yttre påverkan. 

 

Enkäten började med att ställa ett antal bakgrundsfrågor;  

 What is your position within your company? 

 How long have your company been using SupportPoint?  

 How many support employees are working with SupportPoint on a daily basis? 

 Against whom are you using SupportPoint as a help desk? 

 How did you handle your incidents before you purchased SupportPoint? 

 What were your expectations of SupportPoint? 

 

Dessa frågor användes för att kunna analysera resultaten beroende på företagens olika 

bakgrund och hur de använde systemet. Speciellt var frågan om hur de skötte sin 

ärendehantering innan SupportPoint intressant då vissa företag redan tidigare använt sig av ett 

ärendehanteringssystem med liknande funktioner.  

 

Efter bakgrundsfrågorna kom de frågor som fokuserade på de delar som enligt den tidigare 

forskningen och den teoretiska ansatsen borde ha kunnat påverkas. Med hjälp av dessa frågor 

var förhoppningen att frågeställningarna för rapporten, ”Bidrar användandet av SupportPoint 

till en ökad kvalitet inom företaget?” och ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad 

kvalitet för slutkunden?”, skulle kunna besvaras. Frågorna som ställdes var; 

 Has the response time per incident been affected since starting to use SupportPoint? 

 Has the time needed to solve an incident been affected since starting to use 

SupportPoint? 

 Has the number of new incidents per month been affected since starting to use 

SupportPoint? 

 Has the number of solved incidents per month been affected since starting to use 

SupportPoint? 

 Has the number of reopened cases per month been affected since starting to use 

SupportPoint? 

 How has the feedback from your customers regarding the support service been 

affected since starting to use SupportPoint? 

 Has the knowledge sharing within the company been affected since starting to use 

SupportPoint? 

 Has the feedback from employees regarding your incident management been affected 

since starting to use SupportPoint? 
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 Has SupportPoint affected your company’s ability to identify problems and flawed 

processes in your organization? 

 

Dessa frågor ställdes för att kunna hitta områden som påverkats av SupportPoint och för att 

kunna svara på frågeställningarna om en ökad kvalitet inom företaget eller för slutkund. 

Frågorna om svarstid, lösningstid, antal återöppnade incidenter och feedback från kunder var 

speciellt intressanta för att kunna svara på frågeställningen om en ökad kvalitet för 

slutkunden. Frågorna om antalet nya incidenter, antalet lösta incidenter, antalet återöppnade 

incidenter, kunskapsdelningen inom företaget, feedback från medarbetare och förmågan att 

identifiera problem var speciellt intressanta för att kunna svara på frågeställningen om en 

ökad kvalitet inom företaget. 

 

De sista två frågorna på enkäten ställde var:  

 Have you performed any other significant changes within the company that may have 

an impact on these questions? 

 If you have any other information that may be useful, please let us know.  

Dessa två frågor ställdes i syfte att fördjupa analysen och för att kunna förklara varför vissa 

svar eventuellt avvek från resten. 

 

Med hjälp av en bok kring enkäter (Trost, 2001) kunde sedan enkäten byggas upp och skickas 

ut till respondenterna. Den färdiga enkäten byggdes i webbform där kunderna kunde svara på 

enkäten via sin webbläsare. Svaren lagrades sedan i en databas utan några identifierande data. 

Att göra enkäten anonym valdes för att, enligt Trost (2001), få så sanningsenliga svar som 

möjligt. En anställd uttalar sig ogärna negativt om det företag, eller om ett beslut företaget 

gjort, om den anställde kan pekas ut som den som uttalat sig negativt. Genom att göra enkäten 

anonym borde svaren därför bli mer sanningsenliga, oavsett om de är positiva eller negativa.  

 

Den version av enkäten som skickades ut till kunderna kan hittas i sin helhet i Appendix 1 – 

Enkät. 

2.4.1 Bortfall och avvikelser 

En risk som alltid finns när en undersökning genomförs med hjälp av enkäter är att svaren inte 

kommer in i den mängd eller med den kvalitet som önskas. För att förbättra svarsfrekvensen 

bör minst en påminnelse, men helst två, enligt Trost (2001) skickas ut till respondenterna. 

Även ett fast slutdatum bör användas. För att få ett pålitligt resultat är det viktigt att ett 

tillräckligt stort antal svar inkommer så att svaren kan användas för att beskriva den typiska 

kundens resultat. Svar med stor avvikelse kan väljas bort för att på så sätt få resultat från 

”typiska” kunder. 

2.5 Användarforum 

Deltagande under ett användarforum i Oslo genomfördes i april 2011, där representanter från 

de norska företag som använder SupportPoint träffades. Under detta användarforum 

berättades det om nya funktioner och nya delar i framtida versioner av systemet och det hölls i 

inledningen även ett föredrag från det företag som använt SupportPoint längst. Efter 
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inledningen hölls diskussioner mellan de olika företagen om SupportPoint och om företagens 

erfarenheter och tankar. Denna diskussion har i undersökningen använts dels för att 

kontrollera så att enkäten inte missat något viktigt område, men även för att få en bättre 

förståelse av de svar och kommentarer som företagen lämnade under enkätundersökningen. 

Eftersom denna undersökning är genomförd som en explorativ fallstudie användes även 

användarforumet för att insamla kunskap om den kontext som systemet arbetar i. 

2.6 Validering 

Resultaten från enkätundersökningen har validerats genom att de skickades ut till fyra av 

respondenterna för kommentarer. Dessa fyra valdes för att de under användarforumet 

uppvisade ett intresse för undersökningen och meddelat att de gärna hjälper till. Dessa 

respondenter tillfrågades om de hade några synpunkter eller kommentarer på resultaten för att 

på så sätt kunna se om någonting förbisetts. Deras svar var positiva och de hade inga 

kommentarer utan ansåg att resultaten var intressanta och speglade deras erfarenheter.  



8 

 

3 Fallbeskrivning 

Fallstudien är genomförd på ärendehanteringssystemet SupportPoint som är ett 

ärendehanteringssystem utvecklat av företaget Syscom.  

3.1 Beskrivning av Syscom 

Syscom har sedan 1987 funnits på den nordiska IT-marknaden och har kontor i både Sverige, 

Norge och Danmark. De levererar specialkompetens och lösningar inom IT Service 

Management. Syscom har arbetat med ITIL (Information Technology Infrastructure Library, 

se kapitel 3.3.1) under hela 2000-talet och arbetar mot de riktlinjer som ITIL har satt upp. 

(Syscom Sverige AB, 2011) 

 

Syscom tillhandahåller ett flertal olika system, exempelvis SupportPoint, Remedy och Service 

Desk express. Dessa system är alla tre ärendehanteringssystem där SupportPoint är ett 

egenutvecklat. Remedy är väl erkänt inom stora delar av marknaden och är ett stort system 

som går att bygga ut till att användas inom väldigt många områden. Service Desk express är 

mer ett ”out of the box”-system precis som SupportPoint, men Service Desk express är till en 

större grad integrerbart med andra system. SupportPoint är också ett ”out of the box”-system 

men det är en mer komplett produkt än Service Desk express. Då Syscom har arbetat med 

ärendehanteringssystem i över tjugo år har de byggt SupportPoint från de behov de har 

upplevt att deras kunder har haft. (Syscom Sverige AB, 2011) 

 

De flesta av Syscoms kunder har idag någon typ av system för att hantera sina ärenden, det 

kan vara ett system de själva har byggt som de har integrerat med Outlook eller något mer 

komplett ärendehanteringssystem. Majoriteten av kunderna i Norge som har köpt 

SupportPoint har antingen haft något litet, exempelvis integrerat i Outlook eller inget system 

alls. De flesta kunderna använder enligt Tobias Larsson (2011) SupportPoint för support, 

oftast IT-support, men även annan typ av support, både intern och extern, beställningssystem, 

faktureringssystem och så vidare. SupportPoint används med andra ord inom ett flertal 

områden där ärendehantering är av stor vikt. 

3.2 Beskrivning av ärendehanteringssystem 

Ett ärendehanteringssystem är ett system som behandlar ärenden av något slag. Detta kan 

användas inom många olika branscher, men denna undersökning fokuserar på användning 

inom support. När ärendehanteringssystem används för support skapas incidenter när en 

användare kontaktar supporten med ett ärende. Denna incident är det ärende som systemet 

behandlar och supportpersonalen arbetar med. 

 

Gemensamt för alla ärendehanteringssystem, egentligen för alla system, är att användarna av 

systemet, i detta fall supportmedarbetarna, blir intvingade i ett arbetssätt. De blir alltså styrda 

mot att arbeta på det sätt som företaget, i och med valet av ärendehanteringssystem, har valt. 

Detta medför att all personal arbetar på samma sätt och detta ökar återkopplingsförmågan och 

ärendena blir dessutom inte beroende av en person utan alla medarbetare kan förstå varandras 

arbete och kan ta över ett ärende utan större problem om detta skulle krävas. 
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3.2.1 SupportPoint 

Syscom har som tidigare nämnts arbetat med ärendehanteringssystem i över 20 år och har 

under denna tid arbetat med ett flertal olika system. Under dessa år har många av deras kunder 

visat ett missnöje över funktioners implementering och ett behov av vissa funktioner som 

saknats. Utifrån dessa behov skapade Syscom systemet SupportPoint som ett alternativ till de 

större system deras kunder tidigare använt. SupportPoint är enligt Tobias Larsson (2011) i 

första hand skapat för små och medelstora företag.  

 

SupportPoint är till skillnad från större system, exempelvis Remedy, ett ”out of the box”-

system där implementeringen och konfigureringen bara tar någon dag (Syscom Sverige AB, 

2011). Systemet är även en mer färdig produkt där alla funktioner redan finns i systemet, till 

skillnad från de större systemen där systemen har en grundfunktionalitet men sedan byggs ut, 

under en längre tidsperiod, för att passa företagets behov. SupportPoint är enligt Syscom 

(2011) även utvecklat med användaren i fokus och har ett gränssnitt som har som mål att 

användarna ska känna igen sig från andra program och på så sätt snabbt förstå var saker ligger 

och hur de fungerar. Då SupportPoint är utvecklat efter de riktlinjer som är uppsatta i ITIL är 

förhoppningen från Syscom att det hjälper företagen att arbeta på ett bättre sätt och därmed 

öka sin kvalitet. 

 

Många av de kunder som köper SupportPoint har enligt Tobias Larsson (2011) tidigare använt 

sig av något enkelt system, ofta bara ett vanligt e-postkonto, för att sköta ärendehanteringen 

mot sina kunder. När företaget har vuxit har detta slutat fungera tillfredsställande, ärenden 

kommer bort i mängden och mycket tid har lagts på att utföra samma uppgifter om och om 

igen. Många kunder har med andra ord inte så mycket erfarenhet av ärendehanteringssystem 

innan de infört SupportPoint. 

 

SupportPoint är styrbart på en hög nivå; det går att ställa in olika behörigheter för ärenden och 

ägandeskap av ett ärende kan vara både gruppvis eller individuell. SupportPoint har inbyggt 

stöd för e-post i den mening att man kan maila till systemet som då skapar ett ärende 

automatiskt. Det går även att maila från systemet, exempelvis för att fråga kunden om mer 

info eller ge en lösning.
 

 

Varje ärende har en prioritet, oftast utifrån de avtal som finns, som ger ett SLA (Service Level 

Agreement). Ett SLA beskriver de krav som finns i avtalen på hur snabbt kunden ska få ett 

svar om ärendet och hur snabbt ärendet ska lösas  

 

SupportPoint arbetar enligt Tobias Larsson (2011) efter tre punkter av ITIL, nämligen 

Incident, Problem och Change. Incident är ett ärende, och handlar om att lösa en incident för 

en kund så att denne kund kan fortsätta jobba, exempelvis låta personen skriva ut på en annan 

skrivare om den första är trasig. Om incidenten är upprepande så blir den till ett problem, 

vilket går ut på att ta reda på grundorsaken till incidenten och lösa det, exempelvis fylla på 

papper i den första skrivaren. Change går ut på att förändra någonting för att motverka att 

problemet händer igen. (Office of Government Commerce, 2007) 
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Varje incident har ett unikt ID, men de kan knytas samman för att lättare kunna spåra och 

hålla reda på problem. De unika ID-numren, eller incidenternas ”ticket”, används exempelvis 

för att hålla reda på vilka mail som hör till vilken incident och för att systemet ska ha koll på 

att allting hamnar på rätt incident.  

 

Att SupportPoint är en egen produkt och ett ”out of the box”-system betyder inte att det är helt 

fast utan det går att skriva applikationer som kan läggas ovanpå. Ett exempel kan enligt 

Tobias Larsson (2011) vara en extra knapp som startar en applikation som automatiskt 

genomför flera aktiviteter för att byta ett lösenord åt en kund. Detta sparar mycket tid då det, i 

detta exempel, är en typ av ärende som kommer in ofta. Det går även för medarbetarna att 

använda mallar för att snabbare lösa återkommande problem. 

 

Syscom har även ett separat paket som heter SelfService som är ett öppet system mot 

slutkunden. Det gör det möjligt för slutkunden att söka efter lösningar på sitt problem i en 

FAQ (Frequently Asked Questions) online eller skicka in ett ärende till SupportPoint genom 

ett formulär. Fördelen här är att formuläret kan anpassas så att slutkunden styrs till att skicka 

in ett ärende av högre kvalitet. Exempelvis kanske ett kundnummer behövs i alla ärenden men 

ofta glöms i mail. Genom att slutkunden tvingas fylla i ett formulär får supportpersonalen med 

all viktig information direkt och kan även lägga till små checkar som exempelvis ”Har du 

provat att starta om datorn?”, för att på så vis få en högre kvalitet på de ärenden som kommer 

in och dessutom få in färre incidenter då vissa ärenden löses direkt av de små checkarna. 

Genom dessa checkar tvingas kunden testa de lösningar som redan finns innan 

supportpersonalen tar över. 
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3.3 Ramverk 

Många större ärendehanteringssystem, och även SupportPoint, är uppbyggda efter ramverket 

ITIL. Nedan presenteras ITIL och grunderna av de processer som ingår i ramverket. 

3.3.1 ITIL 

ITIL kommer från den engelska termen ”Information Technology Infrastructure Library” och 

är en uppsättning regler och principer för hur olika IT-relaterade uppgifter bör utföras. ITIL, 

som det är känt idag, är skapat av det brittiska Office of Government Commerce (OGC) och 

är baserat på best practice. Att ITIL är baserat på best practice innebär att de arbetssätt som 

ITIL föreslår är väl beprövade. Dessutom kan företag slippa göra samma misstag som andra 

gjort tidigare. Man kan säga att ITIL hjälper företagen att använda andras erfarenheter för att 

arbeta så bra som möjligt. ITIL har som mål att visa vägen mot IT Service Management, 

vilket är ett sätt att ha ett affärsdrivet och strategiskt perspektiv på IT-frågor inom 

organisationen. Cervone (2008) beskriver ITIL som ett ramverk från både privata och publika 

sektorn och Esmaili et al. (2010) påpekar att ITIL är det bredast accepterade synsättet på IT 

Service Management 2010. 

 

OGC (2007) skriver att ITIL inte är menat att helt förändra hur företag arbetar med Service 

Management. Det är mer menat som en vägledning för hur de ska använda de befintliga 

metoderna och aktiviteterna i ett mer strukturerat sammanhang. Genom att bygga på best 

practice kan utövarna slippa utföra samma misstag som andra redan tidigare gjort och istället 

välja metoder som har visat sig vara effektiva för andra företag inom samma bransch.  

Cervone (2008) menar att många företag väljer att följa ITIL för att det är så mångsidigt. Det 

behandlar både de vanliga målen, så som att minska kostnader, öka kundnöjdheten eller öka 

produktiviteten, och ger dessutom bra sätt att mäta resultatet av dessa förbättringar. 

ITIL försöker få hela företaget att arbeta mot ett gemensamt mål och dessutom arbeta på ett så 

effektivt sätt som möjligt.  

 

ITILs fokus ligger på den livscykel som en tjänst har. Att ha ett fokus på tjänsternas livscykel 

kan vara svårt enligt Cervone (2008) som menar att en produkts livscykel är lätt att se men en 

tjänst är beroende av alla processer inom IT-organisationen och dessa beroenden kan vara 

svåra att hantera. Han menar att kvalitet, stabilitet och tillgänglighet alla tre direkt påverkas av 

processerna i tjänstens livscykel. Esmaili et al. (2010) menar att det huvudsakliga målet för 

ITIL är att vinkla IT-tjänster mot organisationens behov och affärsprocesser. 

 

En tjänst i ITIL v3 har fem faser som den måste genomgå (Office of Government Commerce, 

2007); 

1) Service Strategy 

2) Service Design 

3) Service Transition 

4) Service Operation 

5) Continual Service Improvement 
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Figur 1 - ITIL Core. Källa: Office of Government Commerce (2007) 

Dessa fem faser representerar en tjänsts livscykel och dessa olika faser måste tjänsten 

genomgå för att lyckas på ett bra sätt. De fem faserna beskrivs i större detalj nedan. 

3.3.1.1 Service Strategy 

Service Strategy handlar om att planera en strategi för hur en tjänst ska designas, utvecklas 

och implementeras (Office of Government Commerce, 2007). Företagen måste alltid börja 

med att planera tjänsten och tänka på varför någonting ska genomföras innan de tänker på hur 

det ska genomföras. De beslut som tas i den här fasen har stora konsekvenser som kan märkas 

först i slutskedet av tjänstens livscykel. Det är viktigt att inte förbise vikten av Service 

Strategy då ett problem som märks i en senare fas kan bli betydligt mer kostsamt att lösa än 

om det hade upptäckts och planerats för från början. Cervone (2008) menar att service 

strategy utforskar de problem som kan uppstå på grund av hanteringen av IT inom företaget. 

Han menar att ITILs fokus här är att definiera de processer och metoder som medför att hela 

organisationen kan lyckas.  

3.3.1.2 Service Design 

Service Design handlar om att designa och utveckla en tjänst. Det ger enligt OGC (2007) 

riktlinjer för vilka metoder och principer som bör användas för att utveckla en tjänst på rätt 

sätt. Cervone (2008) menar att fokus ligger på kostnadseffektiva tjänster som ska fungera som 

det är tänkt och enligt hela organisationens riktlinjer. Service Design är dock inte begränsat 

till utvecklandet av nya tjänster utan går även att applicera på utvecklingen av befintliga 

tjänster. Det är en del av den livscykel som en tjänst genomgår för att förbättras och förändras 

för att behålla eller öka värdet för kunden medan kundens värderingar och önskemål 
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förändras. Service Design ger även riktlinjer för en organisation gällande hur de kan utveckla 

sitt eget arbete gällande design gentemot Service Management. 

3.3.1.3 Service Transition 

Service Transition handlar om att sätta tjänster i bruk. Det innehåller enligt OGC (2007) 

riktlinjer för ett företag gällande hur de krav som sattes upp i Service Strategy och som blev 

implementerade i Service Design faktiskt uppnås i Service Operation. Cervone (2008) trycker 

på att huvuduppgiften är att låta företaget kontrollera de risker som införandet av tjänsten 

medför och hur företaget kan hantera eventuella förändringar i arbetssätt och de problem detta 

medför. 

3.3.1.4 Service Operation 

Service Operation handlar om hur ett företag kan uppnå effektivitet gällande överlämnande av 

och support av tjänster för att uppnå bättre värde för kunden. Det innehåller enligt OGC 

(2007) både riktlinjer för hur ledare och arbetare kan ta bättre beslut gällande bland annat 

problemlösning och tillgänglighet av tjänster som riktlinjer för hur stödjande tjänster ska 

genomföras. 

 

Cervone (2008) förenklar beskrivningen genom att kortfattat peka på att Service Operation 

fokuserar på detaljerna kring att underhålla och leverera tjänster. Det är framförallt i Service 

Operation som ett help desk-system arbetar. Här finns bland annat incident management som 

är det område en service desk arbetar inom. En incident är enligt OGC (2007) i det här fallet 

ett ärende som kommer in till en stödtjänst, exempelvis kundsupport. Om en incident 

återupprepas blir det ett problem och grundorsaken sökes åtgärdas i motsats till att endast 

försöka söka åtgärda symptomen i incident management. En kundsupport har som uppgift att 

se till att kunderna kan återgå till arbetet så fort som möjligt, med andra ord behandla 

symptomet. Om incidenten är återkommande skickar de vidare denna till problem 

management där grundorsaken till incidenten sökes och motverkas, med andra ord behandla 

problemet. 

3.3.1.5 Continual Service Improvement 

Continual Service Improvement handlar om att skapa och behålla värde för kunden genom att 

förbättra tjänster. Här tas Plan-Do-Check-Act upp av OGC (2007)  som en bra riktlinje för hur 

arbetet bör gå till. Hur mycket arbete som krävs i denna del beror delvis på hur väl 

planeringsarbetet i Service Strategy har utförts. Dessutom arbetar de konstant med att 

förbättra alla faser i tjänstens livscykel. Cervone (2008) menar att Continual Service 

Improvement helt enkelt handlar om att driva fram en ständig förbättring av tjänsterna 

samtidigt som det ger värden för att kunna utvärdera kvaliteten och kostnaden.  
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4 Teoretisk referensram 

För denna studie har Total Quality Management valts som huvudsaklig teoretisk ansats. 

Nedan presenteras Total Quality Managements huvudsakliga betydelse och fokus. 

4.1 Total Quality Management 

Det finns en stor mängd artiklar kring TQM, men de flesta artiklar behandlar någon del av 

teorin eller hur den kan användas inom ett specifikt område. Nedanstående beskrivning av 

TQM är hämtad från artikeln ”Total Quality Management” (Zheng & Zhao, 2009), sid 1-4 

och valdes på grund av att den är en granskad vetenskaplig artikel som kortfattat beskriver 

TQM och lyfter fram de kritiska faktorer som finns gällande kvalitet. 

 

 

Total Quality Management 

 

I. Introduktion 

Enligt Lesley & Munro (1992) används Total Quality Management (TQM) 

av många organisationer runt om i världen som en metod för att förbättra 

sina produktionssystem och för att producera högkvalitativa produkter. 

Lesley sa att ”Total Quality Management är ett bevisat, systematiskt och 

strukturerat angripningssätt till planeringen och hanteringen av aktiviteter. 

Det kan på ett lyckat sätt användas inom alla typer av organisationer”. 

Syftet med denna artikel är främst att identifiera de kritiska faktorerna 

genom att tolka den enighet som finns bland TQM-organisationer. 

 

 

II. Identifiera TQM 

 

A. Vad är Total Quality Management? 

Total Quality Management (TQM) är enligt Bank (1992) ett omfattande 

och systematiskt angreppssätt som har som mål att förbättra kvaliteten 

av produkter och tjänster genom fortlöpande förbättringar som svar på 

långsiktig feedback. TQM handlar i grunden om organisatoriska 

förändringar. TQM kombinerar en systematisk ledningsprocess och en 

serie av discipliner för att försäkra att organisationen ständigt uppfyller 

och överstiger kundernas krav. Det engagerar enligt Oakland (1993) alla 

avdelningar och fokuserar på fortlöpande förbättringar och bemyndigande 

på alla nivåer och inom alla avdelningar av en organisation. Förbättrad 

prestanda fokuserar på att uppfylla olika mål gällande saker som 

kostnad, kvalitet och tidskrav. Alla strategier och all verksamhet från den 

högsta ledningen måste stämma överens med kundernas krav. 

 

B. Varför använda TQM? 

I dagens konkurrenskraftiga företagsklimat betyder inte framgång endast 

att uppfylla kundernas och samhällets krav på värde, företag måste även 

ständigt förbättras på ett snabbt, kostnadseffektivt, innovativt och 

produktivt sätt. Kvaliteten på ledarskap, de anställda, arbetsprocesser, 

produkter och tjänster är alla enligt Mehra, S. och Sirias, D (1998) 

centrala delar för ett företags framgång.  
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C. Principerna inom TQM 

För att uppnå TQM behöver vi enligt Oakland (1993) ett specifikt 

definierat mål, ett läge att uppnå det och en metod för att mäta vilka 

framsteg som har gjorts. Följande fyra nyckelprinciper för kvalitet ger 

ovanstående faktorer. 

1. Kundnöjdhet innebär inte bara att möta kundernas förväntan, utan 

det behövs även en attityd som sätter kundernas behovs först. 

2. Ledning utifrån fakta innebär att alla gruppmedlemmar måste hantera 

sitt arbete och fatta egna beslut enligt objektiv data. 

3. Respekt för människor innebär att varje gruppmedlem måste lyssna 

till och stödja kapaciteten av alla andra gruppmedlemmar för 

självmotivation och kreativt tänkande. 

4. P-D-C-A (Play-Do-Check-Akt, översatt: Planera-Genomför-

Kontrollera-Agera) är en arbetsfilosofi som innefattar fyra faser för 

varje aktivitet: 

P – Planera vad som ska göras  

D – Genomför aktiviteten 

C – Kontrollera det som genomförts 

A – Agera för att förhindra fel eller för att förbättra processen. 

 
D. TQM-processen 

Ovanstående fyra nyckelprinciper för kvalitet ligger som grund för att 

skapa TQM-processen. Processen själv är en serie av aktiviteter som 

förverkligar ett engagemang gällande kvalitet inom hela organisationen. 

Det finns enligt Jarrar, Y. och Zairi, M (2000) fem komponenter som 

formar TQM-processens ramverk.  

De är: 

 Kvalitetsråd. En grupp av uppsatta ledare utsedda till att planera, 

administrera, underlätta och överse kvalitetsprocessen. 

 Medvetenhetsfunktion. En mängd pågående möjligheter till 

kommunikation, aktiviteter och händelser som är organiserade av en 

samordnare för att få alla anställda att bli delaktiga i 

kvalitetsprocessen. 

 Utbildningsfunktion. En serie av kvalitetsträningsprogram erbjuds för 

att säkerställa att alla förstår de färdigheter som krävs för 

problemlösning. 

 Utvärderingsfunktion. Användande av de utvärderingsverktyg och 

utvärderingstekniker så som standardiserade rapporter för att 

objektivt kunna mäta kvalitetsprocessens framsteg. 

 Problemlösningsfunktion. Användande av en formaliserad metod för 

att identifiera, analysera och motverka problem och defekter. 

 

 

III. TQM litteraturstudie 

Oaklands (1993) modell av TQM tar upp de mjuka och de hårda frågorna 

gällande kvalitet. Både de mjuka och de hårda elementen inom TQM har 

djupgående påverkan på resultatet med hänsyn till totalkvalitet. 

Förhållandet mellan kund och leverantör är kärnan av TQM, denna kärna 

måste bli omgiven av åtaganden till kvalitet, kommunikation om kvalitet 

och erkännandet av behovet att förändra organisationens företagskultur 

för att uppnå totalkvalitet. Detta är basen inom TQM och den måste få 
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hjälp av de centrala ledningsfunktionerna för människor, processer och 

system inom en organisation. 

 
Figur 2: Oaklands TQM-modell. Källa: Oakland (2003) 

IV. De mjuka elementen inom TQM 

A. Strategi 

Zairi, M. (1999) och Oakland (2000) betonar starkt att totalkvalitet är 

basen för den strategiska planeringsprocessen. Strategin förkroppsligas 

genom kvalitetsstrategier och kvalitetsplaner. Dessa strategier och planer 

berättar för de anställda vilket sätt att göra saker som är det rätta, men 

enbart att skapa strategin och planerna räcker inte. Det kommer enligt 

Zairi, M (1999) endast bli effektivt när strategierna blir uttalade genom 

alla nivåer av organisationen. Kvalitetsstrategin måste formuleras på ett 

enkelt sätt som alla anställda lätt kan förstå. 

 

B. Ledarskap och ledarnas engagemang 

Engagemang är enligt Leiter och Maslach (2002) det kanske viktigaste 

elementet inom TQM. Ledarskap inom TQM kräver att ledarna delar med 

sig av ledningens vision och utnyttjar marknaden eller tjänstemöjligheter, 

vilket leder till framgång för företaget eller tjänsten. Det är enligt Oakland 

(1993) viktigt att TQM är introducerat och leds av uppsatta ledare och att 

de alla demonstrerar att de ser seriöst på kvalitet. De måste även tro på 

kvalitetspolicyn och acceptera ansvar för och engagera sig i den. Om de 

uppsatta ledarna inom organisationen inte erkänner och accepterar deras 

ansvar för initieringen av och driften av TQM, så kommer dessa 

förändringar enligt Oakland (1993) inte att hända. Endast ett starkt 

engagemang gentemot implementeringen av standarden kan garantera 

dess lyckade färdigställande och fortlöpande förbättring. 

 

C. Kulturförändring 

Vissa organisationer som implementerar TQM kan bara uppnå 

begränsad framgång eller misslyckas totalt vilket huvudsakligen beror på 

att de misslyckas med att behandla företagets kultur. Att förstå 
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företagskulturen och sedan använda den kunskapen för att kartlägga 

vilka steg som behövs för att slutföra en lyckad förändring är enligt 

Oakland (1993) en viktig del av kvalitetsledning.  

Företagskulturen inom en organisation är formad utifrån de övertygelser, 

beteenden, normer, dominanta värderingar, regler och det klimat som 

finns inom organisationen. En kulturförändring kan enligt Oakland (1993) 

till exempel vara att den ursprungliga kulturen accepterar en viss mängd 

fel och misslyckanden medan den nya kulturen kräver att de gör rätt 

direkt varje gång Den lyckade förändringen beror helt på bra lagarbete 

och samarbete genom alla nivåer av organisationen. 

 

D. Kommunikation angående kvalitet 

En annan väldigt viktig variabel inom företagskultur är effektiva 

kommunikationskanaler. Om alla inom en organisation är medvetna om 

kvalitetspolicyn och arbetar enligt den så kan vi enligt Martinez-Lorente et 

al. (1998) säga att organisationen på ett lyckat sätt kommer kunna 

implementera TQM och uppnå en fortlöpande förbättring. Bra, 

sanningsenlig, uppriktig tvåvägskommunikation är en viktig del av 

kvalitetsförbättringsprocessen. Kommunikation är enligt Kanji och Asher 

(1993) limmet som håller ihop en organisations försök till att uppnå TQM. 

Framgång med att implementera TQM kräver kommunikation mellan alla 

medlemmar inom organisationen, leverantörer och kunder. Ledare måste 

säkerställa att alla anställda kan skicka och ta emot information om TQM-

processen. Kommunikationskanalerna i en kvalitetsinriktad organisation 

flödar uppåt, nedåt och sidled. Ineffektiv kommunikation kommer enligt 

Brocka (1992) att leda till undergång för även den smartaste 

kvalitetsledningen. 

 

E. Träning 

Träning stöder kvalitetsledning och effektiviteten av de kvalitetsinitiativ 

som tas beror enligt Mathews et al. (2001) på denna träning som är 

väldigt viktig för anställda för att öka deras produktivitet och enligt Cebeci 

och Beskese (2002) väldigt viktig för hur lyckat TQM blir. Typiskt ska de 

anställda få träning under deras arbetstid och träningen ska vara om 

kvalitetsmätningsverktyg och tekniker för att, enligt Oakland (2000), 

utveckla deras problemlösningsfärdigheter, beslutfattande och 

jobbprestationsanalyseringsförmåga. De ska även få träning som är 

specifikt anpassad för att utveckla deras arbetsrelaterade förmågor och 

kommunikation eller sociala förmågor. Under tiden som skapandet och 

bildningen av TQM pågår ska de anställda bli tränade så att de kan bli 

effektiva anställda för företaget. 

 

F. Lagarbete och engagemang 

Den viktigaste delen av ett kvalitetssystem är lagarbetet, vilket enligt 

Mehra et al. (1998) ansetts vara en av de viktigaste faktorerna för 

personaladministrationen att fokusera på för att TQM ska kunna 

implementeras med framgång och detta mål är något den enskilde 

individen inte kan uppnå i dess riktiga mening. Kvalitetsgrupper och 

kvalitetscirklar är två grundläggande tekniker som ofta används inom 

kvalitetsstyrning. En nyckelkomponent inom TQM är enligt Thiagarajan 

och Zairi (1997)  medarbetarnas deltagande genom hela organisationen i 

en gruppbaserad problemlösning. Inom dessa grupper måste 

mellanchefer spela en särskild roll eftersom de enligt Oakland (2000) inte 
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bara måste förstå principerna av TQM utan även måste förklara dessa 

principer för deras underlydande och säkerställa att deras engagemang 

blir kommunicerat. Bra lagarbete mellan projektgrupper kan enligt Cebeci 

och Beskese (2002) ge företaget snabbare och bättre förslag och 

lösningar på problem. Grupperna ger även mer fortlöpande förbättringar 

inom processer och drift. I grupper kan människor, när problem uppstår, 

diskutera och få hjälp av andra gruppmedlemmar för att hinna en lösning 

och implementera denna. 

 

 

G. Mätning av kundnöjdhet 

Kvalitet är definierat som en stark känsla av nöjdhet hos kunderna efter 

att de använt produkten eller tjänsten. Vikten av kundnöjdhet eller 

kunddriven kvalitet är enligt Oakland (1993), Kanji (1998), Zairi (1999) 

och Rao et al. (1996) ansett som en nyckelframgång för 

kvalitetsledningsansträngningarna eftersom kundnöjdhet kan hålla kvar 

kunderna och marknadsandelarna. Dessutom är kundnöjdhet själva 

grunden av TQM. 

 

H. Belöningar och erkännande 

Eftersom TQM betonar vikten av att få uppåtgående kommunikation 

mellan nivåerna bland de anställda så är belöningar och erkännande 

enligt Deming (1986) för bra idéer och meriterande kvalitetsresultat 

väldigt viktigt. För att uppmuntra de anställda att ge idéer för förbättringar 

och att agera på ett sätt som ökar kvaliteten så behöver ett företag ett 

antal incitament. Enligt Oakland (2000) så är TQM användardrivet och 

Kemp et al. (1997) menar att erkänningsarbetet är grundläggande för att 

öka engagemanget bland alla anställda i driften av verksamheten. Många 

andra författare så som Rao et al. (1996), Li et al. (2001) och Martinez-

Lorente et al. (1998) belyser vikten av belöningar och erkännande i TQM-

processen. 

 

I. Bemyndigande av anställda 

Bemyndigande av anställda är enligt Heloisa Fragoso (2000) ett kraftfullt 

verktyg som används i TQM-modellen. Vanligtvis förväntas bra ledare 

uppmuntra, instruera, guida och ge råd till de anställda för att hjälpa dem 

att utveckla sina arbetsprestationer. Den makt och förmåga som ledarna 

har bör även erbjudas till de anställda genom att skapa tillit, garantier, 

motivering och support. Målet är enligt Robbins (1996) att trycka ner det 

arbetsrelaterade beslutsfattandet och full arbetskontroll till den lägsta 

nivån av anställda. Grupperna av bemyndigade anställda arbetar 

vanligtvis utan övervakning. Boone och Kurtz (1998) skrev ’De kan lösa 

arbetsproblem, göra val om scheman och drift, lära sig att göra andra 

anställdas arbete och de är även ansvariga för kvaliteten av deras egen 

utdata’. Dr. W. Edwards Deming påpekade enligt Sashkin och Kiser 

(1993) att för att öka kvaliteten så bör produktionsprocesserna 

kontrolleras medan de utförs för att senare bytas ut mot korrigerade 

processer senare. Han drog sedan slutsatsen att arbetarna själva är de 

mest lämpade personerna att driva denna kontroll. 

 

 

V. De hårda elementen inom TQM 

A. Benchmarking 
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Benchmarking är enligt Sinclair (2000) och Zairi (2001) ett viktigt verktyg 

inom TQM. Konceptet kom från början från ett gammalt japanskt citat: 

’om du känner din fiende och känner dig själv så behöver du inte oroa dig 

för utgången av hundra strider’. Benchmarking är enligt Oakland (1993) 

en fortlöpande process som mäter produkter, tjänster och processer mot 

branschledande företag eller konkurrenter. Benchmarking är enligt Jarrar 

och Zairi (2000) på god väg till att bli erkänt som en kraftig 

prestandaökande ansträngning för processer, affärsenheter och hela 

företag. Genom att använda benchmarking kan företag enligt Mittelstaedt 

(1992) kopiera de anpassningar så som funktioner, processer och 

aktiviteter inom vilka organisationen behöver förbättras. Anledningarna till 

att använda benchmarking kan utläsas i nedanstående tabell. 
 

Tabell 1 Anledningar för att använda benchmarking 

 
Källa: John S. Oakland, Total Quality Management 

 

B. Total systemintegration 

Moren-Lozon och Peris (1998) skrev att det är väldigt viktigt att utveckla 

en integrerad modell för strategisk ledning, organisatorisk design och 

kvalitetsledning. Att leverera en tjänst eller en produkt till kunder är en 

integrerad process. I ett totalsystem så behöver varje avdelning inom 

organisationen arbeta med andra relaterade avdelningar. Om till exempel 

avdelning A behöver avdelning Bs synpunkter för att avgöra hur en plan 

ska se ut så måste avdelningarna byta relevant information ofta för att 

tillfredsställa avdelning As kvalitetskrav och organisationens 

kvalitetsstandarder. När en organisation implementerar en totalt 

integrerad process, det vill säga att alla avdelningar arbetar tillsammans, 

så kommer kvaliteten på den slutgiltiga produkten att öka. Oakland 

(1993) påpekade att kvaliteten på den organisatoriska strukturen spelar 

en nyckelroll när det gäller att säkerställa en lyckad implementering av 

TQM. 

 

C. Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) är enligt David (1999) ett extremt kraftfullt verktyg för 

att identifiera var förbättringar borde genomföras. Det hjälper till att 

identifiera orsaken (inte effekten) till problem och dess eliminering. JIT 

upprätthåller fortlöpande förbättring genom att hela tiden minska den icke 

värdeskapande inventeringen till lägre och lägre nivåer. JIT-filosofin 

fokuserar enligt Bicheno (1991) på att avlägsna denna från grunden 

genom att eliminera orsaken till problemen snarare än effekterna från 
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dem. JIT-filosofin menar enligt Bicheno (1991) att de bristfälliga 

produktionsprocessernas design är den huvudsakliga orsaken till 

problemen. Organisationen kan minska de icke värdeskapande 

aktiviteterna genom att öka flexibiliteten hos tillverkningen och öka 

kvaliteten. 

 

VI. Kvalitetskontrollsverktyg – Statistisk processkontroll 

Statistisk processkontroll (SPC) är enligt Sinclair och Zairi (2000) en av 

grunderna av TQM-modellen. SPC handlar inte egentligen om statistik 

eller kontroll utan det handlar enligt Oakland (2000) om konkurrenskraft.  

SPC används för att överse och analysera produktion och relaterade 

arbetsprocesser. Målet för SPC och styrdiagram är enligt Stenberg och 

Deleryd (1999) att uppnå en stabil process och sedan successivt minska 

processvariationerna. 

 

 

Zheng och Zhao (2009) får bifall angående sin beskrivning av TQM från bland andra Frid 

(1997) och Oakland (2003) som menar att en organisation kortfattat bör eftersträva att: 

 Ha en stor kundfokusering 

 Ständigt genomföra förbättringar inom organisationen 

 Få alla medarbetare att vara delaktiga 

 Vara processorienterade i sitt arbetssätt 

 Få ledarna att arbeta på ett stödjande sätt 

 

Kundfokusering är en av de punkter som tas upp i många artiklar som en central punkt. Jamali 

et al. (2010) visade i sin undersökning att kundfokusering är en av de kritiska faktorerna för 

TQM. Det är kunderna som avgör huruvida företag uppnår en högre kvalitet, vilket innebär att 

utan kundfokuseringen kan ett företag inte implementera TQM på ett lyckat sätt. 

Francis (2009) menar dock att kvalitet inte bara handlar om att möta kundernas förväntningar 

utan att det även inkluderar krav och förväntningar från omgivningen. Även Oakland (2003) 

menar att andra faktorer, så som skickligheten och attityden hos tillverkare och leverantörer 

förändras och att missa sådana förändringar kan i sin tur leda vidare till missnöjda kunder. 

Frid (1997) skriver att TQM inte handlar om att överträffa kundernas förväntan genom att öka 

företagets kostnader. Istället ska företaget känna kundernas behov, krav, önskemål och 

preferenser och på ett bättre sätt än sina konkurrenter prioritera vad som är viktigt för kunden.  

Det är kunderna som ger företaget ett syfte och det är även kunderna som ger företaget sin 

vinst så att det kan leva vidare. Frid (1997) påpekar att annonskampanjer och duktiga säljare 

självklart kan sälja även dåliga produkter men efter en tid kommer kunderna inse att det finns 

bättre alternativ och istället vända sig till någon av konkurrenterna. Detta gör att kvaliteten är 

väldigt viktig för en organisations konkurrenskraft.  

 

Oakland (2003) menar att den traditionella synen där all kvalitetssäkring legat hos en enskild 

avdelning är onödigt resurskrävande och dessutom långt ifrån tillräcklig. Kvalitetsproblem 

kan uppstå inom alla avdelningar och det är därför viktigt att ett kvalitetstänk, med nöjda 

kunder som slutmål, byggs in i alla avdelningar och alla processer. För att försöka uppnå en 

bättre kvalitet kan organisationer enligt Lai et al. (2004) använda sig av Kano-modellen. 
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Modellen delar in en tjänst eller en produkts olika delar i tre kategorier; baskrav, 

prestandakrav och ”det lilla extra”. Baskrav är de krav en kund tar för givet av produkten eller 

tjänsten, uppfylls inte baskraven blir kunden missnöjd. Prestandakraven är det som kunderna 

är villiga att betala för, ju mer de får, desto mer är de villiga att betala. Det lilla extra är de 

saker som gör kunden positivt överraskad, funktioner eller egenskaper hos produkten eller 

tjänsten som kunden inte förväntade sig skulle ingå. Frid (1997) tar upp ett exempel om ett 

hotellrum för att förklara dessa tre delar. Om det inte finns en dusch på hotellrummet blir vi 

missnöjda, men vi blir inte nöjda med hotellet för att det finns en dusch. Duschen är alltså ett 

baskrav. Storleken på rummet, utsikten och så vidare är prestandakrav. Ju större rum eller ju 

finare utsikt, desto mer är vi villiga att betala för rummet. Slutligen har vi det lilla extra som 

kan vara en bukett blommor i en vas eller en gratis flaska vin som står och väntar när vi 

kommer. Det är sådana saker som gör att vi blir positivt överraskade.  

 

Förbättringsarbete togs även upp av Zheng och Zhao (2009) som en central punkt inom TQM 

och här får de bifall från Jamali et al. (2010) som menar att ett företag måste satsa på 

förbättringsarbete för att kunna uppnå den högre kvalitet de eftersöker genom att 

implementera TQM. De flesta företag har någon gång arbetat med förbättringsarbete. Det är 

dock skillnad på ett osystematiskt förbättringsarbete och ett medvetet och systematiskt där 

man enligt Frid (1997) agerar på de viktigaste områdena istället för de som hittas först. 

Företag bör koncentrera sig även på att hitta orsakerna till problemen istället för att bara 

försöka motverka symptomen och slutligen bör de använda de mest effektiva lösningarna 

istället för de första lösningarna de hittar, menar Frid (1997). Detta bör göras med ett bra 

beslutsunderlag, genom kreativitet hos de anställda och med ett metodiskt angreppssätt. 

Oakland (2003) menar även att de två frågorna, ”kan vi utföra arbetet korrekt?” och ”utför vi 

fortsatt arbetet korrekt?”, bör ställas innan och efter varje arbetsuppgift för att medarbetarna 

hela tiden ska tänka efter och se om det är möjligt att förbättra arbetssättet och därmed öka 

kvaliteten. 
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen. 

 

Den huvudsakliga frågeställningen var: 

 

 ”Vilken inverkan har införandet av ett ärendehanteringssystem på ett företag?” 

 

För att svara på denna fråga har undersökningen fokuserat på följande två frågor: 

 

 ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet inom företaget?” 

 ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet för slutkunden?” 

 

5.1 Resultatgrupper 

Av de 50 företag som fick den anonyma elektroniska enkäten skickad till sig inkom 33 svar 

efter två påminnelser. Detta ger en svarsfrekvens på 66 %. 

 

Deltagarna i undersökningen kan utifrån de svar de lämnat i enkäten delas upp i olika grupper 

utifrån bakgrund och hur deras organisationer är uppbyggda. Detta underlättar en jämförelse 

för att kunna se skillnader i svaren och de effekter som uppkommit vid användandet av 

SupportPoint. Deltagarna delas in i grupper baserat på hur länge företaget använt 

SupportPoint, antalet medarbetare samt hur företaget löst sin ärendehantering innan 

implementeringen av SupportPoint. Observera att vissa av företagen kan hamna i flera 

grupper i de fall grupperna är baserade på användning. Detta beror på att några företag både 

finns med i mängden som tidigare hanterat ärenden manuellt och mängden som tidigare 

använt ett ärendehanteringssystem. Detta beror på att vissa företag tidigare testat andra 

ärendehanteringssystem under en kort tid samt att vissa företag har varit osäkra på om deras 

tidigare lösning räknas som ett system eller inte. Vissa företag har även valt att inte svara på 

vissa frågor, vilket leder till att det totala antalet svar kan variera. 

 

Grupp Antal Procent 

Alla respondenter 33 100 % 

Företag som använt SupportPoint i mindre än ett år 20 61 % 

Företag som använt SupportPoint i minst ett år 13 39 % 

Företag där högst 10 medarbetare arbetar med systemet dagligen 20 61 % 

Företag där mer än 10 medarbetare arbetar med systemet dagligen 13 39 % 

Företag som tidigare använde ett annat ärendehanteringssystem 20 61 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden manuellt eller utan system 16 48 % 

Tabell 1 - Grupper 
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5.2 Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet inom 

företaget? 

Nedan presenteras resultaten för de frågor som är av intresse för att kunna besvara den första 

delfrågan. Efter de enskilda frågornas resultat presenteras en sammanfattning med fokus på 

frågeställningen. Procenten indikerar hur stor del av respondenterna som i snitt har svarat 

bättre respektive sämre. Ett negativt snitt indikerar att snittsvaret är en försämring och ett 

positivt snitt indikerar att snittsvaret är en förbättring. Observera att det är relativa tal som 

anger hur många av företagen som upplevt en förändring, inte absoluta tal som anger 

storleken av förändringen. 

5.2.1 Resultat från enkätundersökningen 

5.2.1.1 Antal nya incidenter per månad 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the number of new incidents per month been 

affected since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal fler Antal lika Antal färre Snitt 

Alla respondenter 9 21 2 +22% 
Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

4 15 0 
+21% 

Företag som använt SupportPoint i minst 

ett år 

5 6 2 
+23% 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

6 11 2 
+21% 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

3 9 0 
+25% 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

5 13 1 
+21% 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

6 9 1 
+31% 

Tabell 2 - Antal nya incidenter per månad 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper uppvisar en snittökning i antalet nya 

incidenter per månad. Gruppen med kunder som tidigare hanterat ärenden manuellt eller helt 

utan system är den grupp med högst snittantal som uppvisat en förbättring. Från 

kommentarerna till frågan går det att utläsa att problemet med att incidenter tidigare blev 

inskickade till flera medarbetare samtidigt innebär att de incidenter som kommer in faktiskt är 

nya incidenter. Att fler incidenter registreras via mail tas också upp som en möjlig bidragande 

faktor till att fler incidenter hinner loggas.  
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5.2.1.2 Antal lösta incidenter per månad 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the number of solved incidents per month been 

affected since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal fler Antal lika Antal färre Snitt 

Alla respondenter 11 18 1 +33% 

Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

5 13 0 
+28% 

Företag som använt SupportPoint i minst 

ett år 

6 5 1 
+42% 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 12 1 
+22% 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 6 0 
+45% 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

8 9 0 
+47% 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

5 9 1 
+38% 

Tabell 3 - Antal lösta incidenter per månad 

Från tabellen går det att utläsa att alla grupper visar på en snittökning på antalet lösta 

incidenter per månad. Speciellt gruppen med företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem visar på en hög snittökning. Bland kommentarerna tas det upp att 

företag vuxit och därför har fler incidenter och därmed även fler lösta incidenter. Även att fler 

av incidenterna blir registrerade bidrar enligt kommentarerna till ökningen. 
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5.2.1.3 Antal återöppnade incidenter per månad 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the number of reopened cases per month been 

affected since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal fler Antal lika Antal färre Snitt 

Alla respondenter 1 24 7 -19 % 

Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

1 16 3 
-10 % 

Företag som använt SupportPoint i minst 

ett år 

0 8 4 
-33 % 

Företag där högst 10 medarbetare arbetar 

med systemet dagligen 

0 14 6 
-30 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

0 10 1 
-9 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

1 13 5 
-21 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

0 12 4 
-25 % 

Tabell 4 - Antal återöppnade incidenter per månad 

Från tabellen går det att utläsa att alla grupper i snitt visar på en minskning av antalet 

återöppnade incidenter per månad. En återöppnad incident innebär ett ärende som ansetts varit 

löst men som blivit tvunget att återöppnas för att lösas på ett bättre eller annorlunda sätt. Det 

är gruppen av företag som använt SupportPoint i minst ett år som i snitt visar på den största 

minskningen av antalet återöppnade incidenter. Att lösningarna håller en högre kvalitet och att 

både kunden och supportpersonalen måste acceptera ärendet som löst är två möjliga 

bidragande faktorer som tas upp i kommentarerna. Även att ärendena följs upp i en större 

utsträckning tas upp som en möjlig faktor. Just frågan om återöppnade incidenter är intressant 

eftersom den både behandlar kvaliteten inom företaget och kvaliteten för slutkunden eftersom 

en högre kvalitet på lösningarna medför nöjdare kunder. 
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5.2.1.4 Förmåga att identifiera problem 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has SupportPoint affected your company’s ability to 

identify problems and flawed processes in your organization?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 12 19 0 +39 % 
Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

9 10 0 
+47 % 

Företag som använt SupportPoint i 

minst ett år 

3 9 0 
+25 % 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

7 12 0 
+37 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 6 0 
+45 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

8 10 0 
+44 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

7 9 0 
+44 % 

Tabell 5 - Förmåga att identifiera problem 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper i snitt uppvisar en förbättring av förmågan 

att identifiera problem och bristfälliga processer inom organisationen. Speciellt gruppen med 

företag som använt SupportPoint i mindre än ett år visar på en hög snittförbättring. Från 

kommentarerna tas förmågan att lätt hitta problem (upprepade incidenter) upp som en stor 

bidragande faktor. Även rapporterna tas upp som en faktor.  
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5.2.1.5 Kunskapsdelning 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the knowledge sharing within the company been 

affected since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 15 18 0 +45 % 

Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

10 10 0 
+50 % 

Företag som använt SupportPoint i minst 

ett år 

5 8 0 
+38 % 

Företag där högst 10 medarbetare arbetar 

med systemet dagligen 

10 10 0 
+50 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 7 0 
+42 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

8 12 0 
+40 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

9 7 0 
+56 % 

Tabell 6 - Kunskapsdelning 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper i snitt uppvisar en förbättring av 

kunskapsdelningen inom företaget. Det är speciellt gruppen med kunder som tidigare hanterat 

ärenden manuellt eller helt utan system som visar på den största snittförbättringen. Från 

kommentarerna tas FAQ-funktionen (Frequently Asked Questions) och återkopplingen till 

tidigare lösningar upp som viktiga faktorer där allting ligger lagrat och är sökbart. 
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5.2.1.6 Feedback från medarbetare 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the response time per incident been affected 

since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 20 12 1 +58 % 
Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

11 8 1 
+50 % 

Företag som använt SupportPoint i minst 

ett år 

9 4 0 
+69 % 

Företag där högst 10 medarbetare arbetar 

med systemet dagligen 

12 8 0 
+60 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

7 4 1 
+50 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

15 5 0 
+75 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

7 8 1 
+38 % 

Tabell 7 - Feedback från medarbetare 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper i snitt uppvisar en förbättring av feedback 

från sina medarbetare. Här sticker gruppen med företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem ut som den grupp som uppvisar den högsta snittförbättringen. Att 

medarbetarna har en bättre översikt över alla incidenter tas upp som en möjlig faktor. Även att 

systemet är mer intuitivt än det gamla och att alla incidenter kan behandlas via e-post tas upp 

som möjliga faktorer. 
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5.2.1.7 Feedback från kunder 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the response time per incident been affected 

since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 19 14 0 +58 % 
Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

11 9 0 
+55 % 

Företag som använt SupportPoint i 

minst ett år 

8 5 0 
+62 % 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

13 7 0 
+65 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 7 0 
+42 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

14 6 0 
+70 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

7 9 0 
+44 % 

Tabell 8 - Feedback från kunder 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper i snitt uppvisar en förbättring av feedback 

från sina kunder. Gruppen med företag som tidigare använt sig av ett annat 

ärendehanteringssystem är även här den grupp som visar upp den högsta snittförbättringen. 

Att mycket kommunikation med kunderna går via e-post direkt i systemet tas upp som en stor 

faktor då detta leder till att det blir lättare att se kundernas feedback och svar. Även att 

kunderna själva kan registrera sina incidenter via internet tas upp som en faktor. 
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5.2.2 Sammanfattande resultat med fokus på kvalitet inom företagen 

Från enkätundersökningens resultat kan vi se att SupportPoint har bidragit till en ökad kvalitet 

inom företagen enligt följande: 

 

 Antalet nya incidenter per månad har ökat hos i snitt 22 % av företagen 

 Antalet lösta incidenter per månad har ökat hos i snitt 33 % av företagen 

 Antalet återöppnade incidenter per månad har minskat hos i snitt 19 % av företagen 

 Kunskapsdelningen har förbättrats hos i snitt 45 % av företagen 

 Förmågan att identifiera problem och bristfälliga processer har förbättrats hos i snitt 

39 % av företagen 

 Feedbacken från medarbetare har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen  

 Feedbacken från kunderna har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen 
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5.3 Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad kvalitet för 

slutkunden? 

Nedan presenteras resultaten för de frågor som är av intresse för att kunna besvara den andra 

frågeställningen. Efter de enskilda frågornas resultat presenteras ett sammanfattande svar på 

frågeställningen. Procenten indikerar hur stor del av respondenterna som i snitt har svarat 

bättre respektive sämre. Ett negativt snitt indikerar att snittsvaret är en försämring och ett 

positivt snitt indikerar att snittsvaret är en förbättring. 

5.3.1 Resultat från enkätundersökningen 

5.3.1.1 Svarstid 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the response time per incident been affected 

since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 12 20 0 +38 % 

Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

8 11 0 
+42 % 

Företag som använt SupportPoint i 

minst ett år 

4 9 0 
+31 % 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

6 13 0 
+32 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

5 7 0 
+42 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

7 12 0 
+37 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

7 9 0 
+44 % 

Tabell 9 - Svarstid 

Från tabellen går det att utläsa att företag ur samtliga grupper i snitt har sett en förbättring av 

svarstiden, vilket kan tolkas som att oavsett hur företagets organisationsstruktur eller tidigare 

hantering av ärenden ser ut så ser de i snitt en förbättring. Den grupp där högst snitt såg en 

förbättring av svarstiden var gruppen med företag som tidigare hanterat ärenden manuellt eller 

helt utan system. Gruppen med företag som använt SupportPoint i mindre än ett år och 

gruppen med företag där mer än 10 medarbetare arbetar med systemet dagligen uppvisade ett 

snarlikt resultat. Från kommentarerna till frågan går det att utläsa att flera företag inte har 

exakta siffror men att de ser en förbättring. Att deras kunder får automatiska svar direkt, och 

att incidenterna kategoriseras och därmed lättare fördelas, tas upp som två faktorer som 

respondenterna anser kan ha påverkat detta. 
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5.3.1.2 Lösningstid 

Nedan presenteras resultaten på frågan “Has the time needed to solve an incident been 

affected since starting to use SupportPoint?”.  

 

Grupp Antal bättre Antal lika Antal sämre Snitt 

Alla respondenter 12 20 1 +33 % 
Företag som använt SupportPoint i 

mindre än ett år 

7 12 1 
+30 % 

Företag som använt SupportPoint i 

minst ett år 

5 8 0 
+38 % 

Företag där högst 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

7 13 0 
+35 % 

Företag där mer än 10 medarbetare 

arbetar med systemet dagligen 

4 7 1 
+25 % 

Företag som tidigare använde ett annat 

ärendehanteringssystem 

7 13 0 
+35 % 

Företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller utan system 

8 7 1 
+44 % 

Tabell 10 - Lösningstid 

Från tabellen går det att utläsa att samtliga grupper i snitt har sett en förbättring av lösningstid. 

Den grupp där högst snitt ser en förbättring är de företag som tidigare hanterat ärenden 

manuellt eller helt utan system. Från kommentarerna till frågan kan utläsas att denna grupp 

tidigare haft problem med att incidenter glömdes bort och att incidenter kunde bli inskickade 

till fler medarbetare samtidigt. Att gamla lösningar lätt kan återanvändas samt att tidskrav, så 

kallade service level agreements, kan ställas på olika avdelningar inom organisationen tas 

även upp i kommentarerna som möjliga förklaringar till resultatet. 
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5.3.2 Sammanfattande resultat med fokus på kvalitet för slutkunden. 

 

Från enkätundersökningens resultat ovan kan vi se att SupportPoint har bidragit till en ökad 

kvalitet för företaget. Nedan följer en översikt över snittresultaten på frågorna: 

 

Enkätundersökningen uppvisade en ökad kvalitet för slutkunden på följande sätt: 

 Svarstiden har förbättrats hos i snitt 38 % av företagen 

 Lösningstiden har förbättrats hos i snitt 33 % av företagen 

 

Dessa två frågor är de enda som har en direkt anknytning till kvaliteten för slutkunden. De 

övriga frågorna handlar mer om den interna kvaliteten men påverkar indirekt även kvaliteten 

för slutkunden, mer om detta i analyskapitlet. 
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten från undersökningen med hjälp av den teoretiska ansatsen 

som togs upp i Teoretisk . Resultaten för den första frågeställningen, ”Bidrar användandet av 

SupportPoint till en ökad kvalitet inom företaget?” sammanfattades i föregående kapitel som: 

 

 Antalet nya incidenter per månad har ökat hos i snitt 22 % av företagen 

 Antalet lösta incidenter per månad har ökat hos i snitt 33 % av företagen 

 Antalet återöppnade incidenter per månad har minskat hos i snitt 19 % av företagen 

 Kunskapsdelningen har förbättrats hos i snitt 45 % av företagen 

 Förmågan att identifiera problem och bristfälliga processer har förbättrats hos i snitt 

39 % av företagen 

 Feedbacken från medarbetare har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen  

 Feedbacken från kunderna har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen 

 

Resultaten för den andra frågeställningen, ”Bidrar användandet av SupportPoint till en ökad 

kvalitet för slutkunden?” sammanfattades som: 

 

 Svarstiden har förbättrats hos i snitt 38 % av företagen 

 Lösningstiden har förbättrats hos i snitt 33 % av företagen 

 

Alla dessa frågor hänger ihop och påverkar varandra på olika sätt. Både att svarstiden 

förbättrats och att lösningstiden förbättrats bidrar till att feedback från kunderna förbättras. 

Dessa två frågor är det som slutkunden upplever när de kontaktar supporten med ett ärende. 

Om svarstiden är kort och deras ärende blir löst fort så blir kunden nöjd och den feedback som 

kunden lämnar till företaget positiv.  

 

I och med att kunskapsdelningen inom företaget blivit bättre så kan den feedback som 

slutkunder och medarbetare lämnar på ett bättre sätt användas för att identifiera problem och 

bristfälliga processer inom företaget. Att problem inom företaget lättare blir identifierade 

innebär att företaget på ett bättre sätt kan förbättra sina processer, vilket i sin tur leder till att 

företaget kan erbjuda en bättre tjänst eller produkt. Det kan även handla om problem och 

bristfälliga processer inom ärendehanteringen vilket i så fall kan leda till att företaget kan 

förbättra sitt arbetssätt och erbjuda en bättre support för slutkunden. På liknande sätt kan det 

argumenteras att alla frågor påverkar varandra i olika grad.  

 

Att antalet nya incidenter har ökat kan bero på ett flertal saker. Från kommentarerna gick det 

att utläsa att många av företagen har vuxit och fått fler kunder. Det var till och med en av 

anledningarna hos flera företag till att valt att införskaffa ett ärendehanteringssystem. Det 

intressanta hos denna siffra är inte antalet nya incidenter i sig själv, utan att antalet lösta 

incidenter har ökat mer än antalet nya incidenter. Det innebär att ration mellan nya incidenter 

och lösta incidenter har blivit bättre, vilket även den förbättrade lösningstiden vittnar om då 

fler lösta incidenter med hänsyn till antalet inkomna incidenter innebär att tiden per incident 

minskat. Att antalet återöppnade incidenter i sin tur har minskat tyder på att kvaliteten på 
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lösningarna har ökat, vilket även detta kan ha varit en bidragande faktor till den förbättrade 

feedback som kommit från slutkunderna. 

 

Resultaten från enkätundersökningen går hand i hand med den teoretiska ansatsen på många 

sätt. Delic och Hoellmers undersökning från 2000 visade på att en automatisering av delar av 

ärendehanteringen ökade kundnöjdheten. Delic och Hoellmers undersökning gällde en 

kunskapsbas och uppvisade en minskad tid per ärende och ett ökat antal ärenden som blev 

lösta vid första kontakten. Detta tillsammans med en höjd kvalitet på lösningarna ledde till 

nöjdare kunder och som Zheng och Zhao (2009) skriver så är kundnöjdhet själva grunden 

inom TQM. SupportPoint använder en kunskapsdatabas precis som i Delic och Hoellmers 

(2000) undersökning och från enkätundersökningen gick det att utläsa både att lösningstiden 

minskat och antalet lösta incidenter har ökat. Enligt Delic och Hoellmer (2000) skulle detta i 

sig leda till att kundnöjdheten och därmed kvaliteten för slutkunden skulle öka och från 

enkätundersökningen gick det att utläsa att i snitt 58 % av alla företag och hela 70 % av de 

företag som tidigare använt ett annat ärendehanteringssystem såg en förbättring i feedback 

från kunderna.  

 

Frid (1997) och Oakland (2003) poängterade att om ett företag har kundfokusering kan 

kundernas förväntningar både uppnås och överträffas. Att det var de företag som tidigare 

använt ett annat ärendehanteringssystem som uppvisade den högsta förbättringen kan tolkas 

som att det inte bara räcker med att ha ett system på plats utan att systemets utformning och 

framförallt de processer som ligger bakom har en stor betydelse. Eftersom det är okänt vilka 

system dessa företag använt tidigare kan det finnas många andra faktorer som påverkar som 

jag inte har tillgång till. Många ärendehanteringssystem är uppbyggda utifrån ITILs ramverk, 

vilket medför antagandet att många av dessa företags tidigare system också var det. Den stora 

förbättringen i kundnöjdhet kan då vara en effekt av övriga förbättringar. Nöjdare 

medarbetare, snabbare svarstid, snabbare lösningstid och en ökad kunskapsdelning kan alla 

vara faktorer som medför att kunden känner att de får en bättre service och därmed ökar 

kundnöjdheten. 

Genom att SupportPoint är byggt utifrån ITILs ramverk, som i många punkter är likt TQM, 

blir företaget och de anställda intvingade i ett arbetssätt där inte bara uppgiften ligger i fokus 

utan tankarna kring hela livscykeln från utformning av service till kundsupport ligger bakom.  

Att detta blir förankrat i de anställda kan antas leda till att de medarbetare, som exempelvis 

sitter med ärendehantering gentemot kunderna, faller in i ett tankesätt där de inte bara löser 

incidenter utan även bidrar till att identifiera problem och förbättra den service som erbjuds 

och därmed öka värdet för kunderna. Här återkommer TQMs principer där, enligt Zheng och 

Zhao (2009), medarbetarnas kommunikation och kvalitetstänk är grundstenar. 

Eftersom många av de vanligaste ärendehanteringssystemen, exempelvis Remedy och Service 

Desk Express som tidigare nämnts, är uppbyggda enligt samma principer blir det positiva 

resultatet från de företag som bytt system något förvånande. Det skulle kunna ha att göra med 

storleken på systemet och även på själva interfacet som medarbetarna sitter med när de 

arbetar med systemet. SupportPoint är byggt för att vara intuitivt och påminner mycket om 
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Microsofts Office-paket i utseende, ett utseende som många idag är bekanta med. 

SupportPoint är dessutom ett betydligt mindre system än många av de vanligare systemen, 

vilket kan medföra att interfacet kan uppfattas som enklare och därmed ge en snabbare 

inlärningskurva och ett lättare arbetsflöde. Enkätundersökningen visade på en förbättring i 

feedback från de anställda hos i snitt 58 % av företagen, vilket innebär att de som arbetar med 

systemet är nöjdare. Ett mer intuitivt system med ett bekant interface kan vara en av 

förklaringarna. Självklart är det fler saker än systemet som påverkar de anställda, exempelvis 

kan nöjdare kunder leda till mindre klagomål hos de anställda som då blir mer nöjda med sitt 

arbete. Att de anställda dessutom har lättare att påverka företaget och deras tjänster eller 

produkter kan också bidra till att de känner sig mer delaktiga i företaget. 

Zheng och Zhao (2009) och Jamali et al. (2010) säger att förbättringsarbete är en av de 

centrala delarna i TQM och detta tas även upp i ITILs ramverk inom Continual Service 

Improvement. Ett förbättringsarbete innebär enligt Cervone (2008)  att företag ständigt söker 

förbättra sina processer och de tjänster de erbjuder. Från kommentarerna i 

enkätundersökningen och diskussionerna under användarforumet framkom det att den lätthet 

med vilket medarbetarna kunde hitta gamla lösningar i kunskapsdatabasen och även hitta 

återkommande incidenter har medfört till att förbättra företagets förmåga att identifiera 

problem och bristfälliga processer inom organisationen. Från enkätundersökningen gick det 

att utläsa att i snitt 39 % av företagen såg en förbättring inom detta område. Att företaget får 

lättare att hitta processer som behöver förbättras innebär att de lättare kan ha ett bra 

förbättringsarbete och därmed kunna erbjuda en bättre tjänst och ett högre värde till kunden. 

Precis som den teoretiska ansatsen föreslår syns även detta i den feedback företagen fått från 

sina kunder där i snitt 58 % av alla respondenter sett en förbättring.  

Att alla frågor i enkätundersökningen fått positiva snittsvar kan ses som oväntat, men i 

slutänden är alla processers mål enligt Zheng och Zhao (2009) att öka kvaliteten och därmed 

värdet för kunden och många av frågorna hänger samman i denna punkt. Snabbare svarstider 

och snabbare lösningstider samtidigt som kvaliteten på lösningarna har ökat, mycket tack vare 

en ökad spårbarhet och tillgång till en kunskapsdatabas (FAQ), medför ett ökat värde för 

kunden vilket leder till bättre kundfeedback. Den förbättrade kundfeedbacken, det förenklade 

arbetet och den ökade möjligheten av påverka företagets processer, tjänster och/eller 

produkter bidrar till bättre feedback från medarbetarna. Eftersom medarbetarna registrerar alla 

incidenter och uppgifter och därmed kan återkoppla och få rapporter på allting och då lättare 

hitta återkommande incidenter och möjliga lösningar på dessa ökar även kunskapsdelningen 

och förmågan att identifiera problem inom företaget. TQM syftar till att öka kvaliteten för 

kunden och få en medvetenhet inom företaget för att få alla medarbetare att arbeta mot ett 

gemensamt mål. Att ett ärendehanteringssystem som är uppbyggt kring ITIL, som precis som 

TQM fokuserar på ständiga förbättringar, bidrar till en ökning inom dessa områden borde tyda 

på att det som teorin pekar på stämmer även i praktiken.  

En förbättrad kunskapsdelning och en högre spårbarhet och registrering av incidenter bidrar 

till att kvaliteten på lösningarna kan öka och antalet återöppnade incidenter kan minska. 

Förmågan att identifiera problem och bristfälliga processer inom organisationen medför att 

företagen lättare kan förbättra sina arbetssätt och sina tjänster och/eller produkter. Dessa 
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punkter faller även in mycket bra i den beskrivning av TQM som Zheng och Zhao (2009) gav 

och SupportPoint kan därför anses hjälpa företag att bli bättre på TQM.  

Zheng och Zhao (2009) tog upp de fem viktigaste funktionerna inom TQM och två av dessa 

var: 

 Utvärderingsfunktion. Användande av de utvärderingsverktyg och 

utvärderingstekniker så som standardiserade rapporter för att 

objektivt kunna mäta kvalitetsprocessens framsteg. 

 Problemlösningsfunktion. Användande av en formaliserad metod för 

att identifiera, analysera och motverka problem och defekter. 

 

Användandet av SupportPoint ser även till båda dessa punkter, där automatisk 

rapportgenerering enligt standardmallar kan användas för att mäta kvaliteten och den ökade 

spårbarheten av incidenter och arbetssätt enligt ITIL bidrar till att öka förmågan att identifiera 

problem. 

Tillsammans bidrar alla dessa punkter till ett ökad värde för kunden som både får svar på sina 

ärenden snabbare och dessutom får dem lösta snabbare. Att lösningarna även har en högre 

kvalitet, och därmed färre incidenter behöver återöppnas, bidrar även detta till att kunderna 

kan känna sig nöjdare. Nöjdare kunder, större möjligheter att påverka processer och en bättre 

kunskapsdelning bidrar till att även medarbetarna blir nöjdare. Alla resultat hänger alltså, som 

tidigare nämnts, samman men handlar i grund och botten om att öka kvaliteten på arbetet och 

produkten eller tjänsten och därmed öka kvaliteten för kunderna. Genom att kombinera flera 

funktioner som tidigare visat på positiva resultat adderas effekterna och företagen märker en 

förbättring både inom företagen och för deras kunder.  

6.1 Metodkritik 

Fallstudier kan enligt Yin (2003) vara ett väldigt användbart verktyg för att få svar på frågor 

genom att undersöka fenomen i dess riktiga sammanhang. Att genomföra en multiple case 

fallstudie övervägdes men valet föll på en explorativ single case fallstudie eftersom tillgången 

till SupportPoint och gruppen av företag fanns tillgängligt. Fallstudien är genomförd efter de 

riktlinjer som Yin (2003) satt upp. 

 

Ett av de viktigaste kraven för en fallstudie enligt Yin (2003) är att triangulera resultaten, 

vilket innebär att samla in data från olika källor som pekar på samma svar för att på så sätt 

säkerställa att resultaten är riktiga. I denna studie har triangulering tyvärr inte varit möjligt att 

genomföra på grund av avsaknad av tidigare forskning som pekar på liknande resultat för hela 

system och på grund av valet att endast genomföra en enkätundersökning som datainsamling. 

 

Efter övervägning mellan enkätundersökning, intervjuer och fokusgrupper föll valet på 

enkätundersökningen då jag inte ville vinkla resultatet genom att medvetet välja ut ett antal 

företag att intervjua eller att ha med i fokusgrupperna. Genom att välja en enkätundersökning 

kunde alla företag användas. Valet att genomföra enkätundersökningen på alla de 50 företag 

som köpt systemet i Norge grundades delvis i antalet tillgängliga företag och delvis för att 
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undvika att vinkla urvalet och därmed påverka resultatet av undersökningen. Genom att 

genomföra en enkätundersökning kunde svar från majoriteten av dessa 50 företag samlas in 

för analys vilket gör att resultaten borde vara mer pålitliga, och även bättre representera den 

”typiska kunden”, än resultaten från intervjuer av representanter från endast ett fåtal företag. 

Det är dock enligt Trost (2001) alltid en risk med enkätundersökningar att respondenterna tar 

det på mindre allvar än om de är med i en intervju eller en fokusgrupp, vilket kan göra att 

deras svar håller en lägre kvalitet. På grund av denna risk lades mycket tid ned på att utforma 

enkäten på ett bra sätt och VDn för Syscom AS fick skicka ut undersökningen för att öka 

respondenternas vilja att svara. Deltagande under användarforumet genomfördes även i 

förhoppningen att bättre kunna förstå de resultat som insamlades från enkätundersökningen.  

 

Ett enkätsvar inkom efter det datum som var satt som sista inlämningsdag och dessa svar togs 

inte med när resultaten beräknades. Dessa svar hade inte påverkat resultatet då företaget i 

fråga precis implementerat systemet och inte ansåg sig kunde besvara frågorna.  

6.2 Källkritik 

Alla artiklar som använts under denna undersökning och i denna rapport är granskade 

vetenskapliga artiklar där majoriteten är publicerade av IEEE. Detta innebär att innehållet i 

artiklarna är accepterat av flera forskare inom områdena i fråga. Genom att välja granskade 

vetenskapliga artiklar var det möjligt att säkerställa att informationen i dem var korrekt och att 

de kunnat användas som källor utan att behöva ifrågasätta innehållet. 

 

Artikeln ”Total Quality Management” av Zheng och Zhao (2009) valdes som bas för att 

presentera TQM på grund av att den kortfattat sammanfattar TQM samtidigt som den lyfter 

fram kritiska faktorer gällande kvalitet med många källor. Artikeln är vetenskapligt granskad 

och publicerad hos IEEE 2009 vilket gör att innehållet i artikeln är riktigt och de kritiska 

faktorerna är väldigt intressanta med tanke på denna undersöknings frågeställningar. Ett 

ärendehanteringssystem är dock ett administrativt system, vilket gör att flera delar inom TQM 

inte är användbart inom denna undersökning. Detta medför att vissa delar ur artikeln inte 

använts under analysen. 

 

De böcker som använts är skrivna av erkända författare som släppt ett flertal böcker inom sina 

områden och som i sin tur har använts som källor av andra författare. Genom att välja böcker 

av erkända författare borde källornas pålitlighet öka. Det är dock en stor skillnad på en bok 

och en granskad artikel då innehållet i böckerna kan vara vinklat på grund av författarnas 

preferenser och tankar och är inte granskat av utomstående forskare på samma sätt. Detta gör 

att informationen med fördel intas med ett kritiskt synsätt och att det kan vara en fördel att 

använda flera källor från olika författare för att verifiera den information som används. På 

grund av detta har den information där en bok använts som källa även en vetenskaplig artikel 

som källa som visar på samma resultat. 

 

Även muntlig information har inhämtats under undersökningens gång och denna information 

har framställts som den gavs. En muntlig källa är aldrig lika pålitlig som en skriftlig och här 

är det viktigt att tänka på att den muntliga källans egna tankar och uttryckssätt påverkar 
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informationen. Under denna undersökning har muntlig källa enbart använts när det handlar 

om att beskriva företaget och systemet och som en beskrivande källa bör den inte behöva 

analyseras i någon större utsträckning.   
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7 Slutsatser 

Målet med denna undersökning var att svara på frågan; ”Vilken inverkan på kvaliteten har 

införandet av ärendehanteringssystemet SupportPoint på ett företag?”.  

 

Genom en explorativ fallstudie där en enkätundersökning genomfördes för att samla in data 

uppvisades positiva resultat inom alla de områden som undersöktes. Analys av insamlad data 

visar att: 

 

 Antalet nya incidenter per månad har ökat hos i snitt 22 % av företagen 

 Antalet lösta incidenter per månad har ökat hos i snitt 33 % av företagen 

 Antalet återöppnade incidenter per månad har minskat hos i snitt 19 % av företagen 

 Kunskapsdelningen har förbättrats hos i snitt 45 % av företagen 

 Förmågan att identifiera problem och bristfälliga processer har förbättrats hos i snitt 

39 % av företagen 

 Feedbacken från medarbetare har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen  

 Feedbacken från kunderna har förbättrats hos i snitt 58 % av företagen 

 Svarstiden har förbättrats hos i snitt 38 % av företagen 

 Lösningstiden har förbättrats hos i snitt 33 % av företagen 

 

De resultat som Delic och Hoellmer (2000) uppvisar där användning av en kunskapsdatabas i 

lösningsgången av ärenden ökade kundnöjdheten tack vare snabbare lösningstid och högre 

kvalitet på lösningarna och de resultat som Lee et al. (2001) uppvisar där delvis 

automatisering av kundkontakten ökar kundnöjdheten återspeglas i resultaten från denna 

undersökning där dessa funktioner är en del av ett större system.  

 

På liknande sätt kan många av systemets enskilda funktioners inverkan på kvaliteten påverka 

andra funktioners inverkan på kvaliteten, exempelvis hjälper kunskapsdelningen till att 

minska lösningstiden för ärenden och den minskade svarstiden tack vare en automatiserad 

kundkontakt och den minskade lösningstiden bidrar till att feedbacken från kunderna har 

förbättrats. Svaret på den huvudsakliga frågeställningen är med andra ord att SupportPoint 

ökar kvaliteten både inom företaget och för slutkunden genom att förbättra företagens 

processer som innefattas i eller påverkas av ärendehanteringen. Medarbetarna inom 

ärendehanteringen får även lättare att identifiera problem med produkter eller tjänster och kan 

därmed bidra till att öka kvaliteten även på dessa. I slutänden bidrar den ökade kvaliteten 

inom företaget till att kvaliteten för slutkunden och därmed kundnöjdheten ökar.  

 

Den inverkan SupportPoint har visat sig ha på företagen under denna undersökning faller nära 

Zheng och Zhaos (2009) beskrivning av TQM. Företagen har fått en högre fokusering på 

kundnöjdhet och ett mer engagerat arbete där alla medarbetare kan hjälpa till att hitta fel och 

förbättra arbetsprocesser, produkter eller tjänster. Den ökade spårbarheten av ärenden och 

automatisk rapportgenerering innebär även att företaget får en bättre kontroll och kan se 

statistik, vilket var en av de stora punkterna inom TQM enligt Zheng och Zhao (2009).  

Eftersom både den interna och den externa kvaliteten har visat sig öka och många av de 
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punkter som Zheng och Zhao (2009) tog upp som viktiga kan SupportPoint sägas vara ett bra 

hjälpmedel för företag som söker uppnå TQM. 

 

Det är dock viktigt att tänka på att det kan finnas många faktorer som denna undersökning 

inte har tagit hänsyn till som kan ha påverkat resultaten. Exempelvis är det viktigt att komma 

ihåg att denna undersökning är en fallstudie på ärendehanteringssystemet SupportPoint och 

inte en generell undersökning på ärendehanteringssystem. Eftersom det är en explorativ 

fallstudie av typen ”single case study” så går resultatet inte att generaliseras till andra system 

och eftersom dessutom en stor del av respondenterna som gått från ett annat 

ärendehanteringssystem uppvisat positiva resultat så kan resultaten vara specifika för just 

SupportPoint på grund av faktorer som denna undersökning inte berört. Resultaten från 

undersökningen kan däremot med fördel ses som en indikation på att vidare undersökning 

inom detta ämne behövs.  

 

Framtida forskning bör undersöka hur de funktioner som tidigare undersökts fungerar 

tillsammans och hur de bidrar till de individuella resultaten. Genom att undersöka 

funktionernas påverkan på varandra kan företag utveckla sin ärendehantering och på så sätt 

uppnå högre kvalitet. Framtida undersökningar bör med fördel genomföras på ett större urval 

av system och bland ett större antal företag inom ett flertal branscher för att kunna uppnå så 

säkra resultat som möjligt och för att dessutom kunna se huruvida företag inom olika 

branscher påverkas på olika sätt.
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Appendix 1 – Enkät  

SupportPoint Questionnaire 
 

This survey is performed as a part of a master’s thesis at Syscom, where the main 

goal is to investigate the effects a help desk has on a company. This work cannot 

be done without your help, and we thank you for your quick response. 

 

In order to decrease any possible errors or misunderstandings due to the 

differences between Swedish and Norwegian, this questionnaire is conducted in 

English, although you may answer the questions in your native language if you 

wish. The questionnaire is made up from 22 questions and shouldn't take more 

than a few minutes of your time, please answer them to the best of your 

knowledge and do not hesitate to add extra information if you think it is relevant. 

These questionnaires are anonymous and you or your company will not in any 

way be identified as the respondents. 

 
1) What is your position within your company? 

 

 

 
2) How long have your company been using SupportPoint?  

 

 

 
3) How many support employees are working with SupportPoint on a daily 

basis? 

 

 

 
4) Against who are you using SupportPoint as a help desk? 

Select the alternatives that represent your case: 
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External Customers 

Internal IT-Support 

Other:  

 
5) How did you handle your incidents before you purchased SupportPoint? 

Select the alternatives that represent your case: 

 

Other help desk 

Manually, by email or telephone 

No system at all 

Other solution:  

 
6) What were your expectations of SupportPoint? 

Select the alternatives that represent your case: 

 

Decrease in number of incidents 

Decrease in number of reopened incidents 

Increased quality of solutions 

Decrease in time spent per incident 

Better customer feedback 

Better control over incidents 

Other expectations:  

 
7) Has the response time per incident been affected since starting to use 

SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same 

Worse 

 

If affected, how? 
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8) If the response time per incident have been affected, how big is the 

difference? 

 

 

 
9) Has the time needed to solve an incident been affected since starting to use 

SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same 

Worse 

 

If affected, how? 

 

 
10) If the time needed to solve an incident have been affected, how big is the 

difference? 

 

 

 
11) Has the number of new incidents per month been affected since starting 

to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

More 

The same 

Less 
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If affected, how? 

 

 
12) If the number of new incidents per month have been affected, how big is 

the difference? 

 

 

 
13) Has the number of solved incidents per month been affected since 

starting to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

More 

The same 

Less 

 

If affected, how? 

 

 
14) Has the number of reopened cases per month been affected since starting 

to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

More 

The same 

Less 

 

If affected, how? 
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15) How has the feedback from your customers regarding the support service 

been affected since starting to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same 

Worse 

 

If affected, how? 

 

 
16) Has the knowledge sharing within the company been affected since 

starting to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same 

Worse 

 

If affected, how? 

 

 
17) Have your job assignments been affected since starting to use 

SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Easier 

The same 

Harder 
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If affected, how? 

 

 
18) Has the feedback from employees regarding your incident management 

been affected since starting to use SupportPoint? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same 

Worse 

 

If affected, how? 

 

 
19) Has SupportPoint affected your company’s ability to identify problems 

and flawed processes in your organization? 

Select one alternative that represent your case: 

 

Better 

The same / No 

Worse 

 

If affected, how? 

 

 
20) Can you give us a concrete example of how and how much SupportPoint 

has affected your company? 
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21) Have you performed any other significant changes within the company 

that may have an impact on these questions? 

 

Yes No 

If yes, what?  

 
22) If you have any other information that may be useful, please let us know! 

 

 

 

Thank you for your help! 
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Appendix 2 – Enkätresultat 

Nedan presenteras enkätresultaten. Alla personliga kommentarer och textsvar på frågor 

utelämnas på grund av anonymitet. 

Respondent Antal Procent av urvalet 
1. What is your 

position within your 
company? 

Alla 33 100,00%   
Kunder som använt 
Supportpoint i mindre 
än ett år 20 60,61%   
Kunder som använt 
Supportpoint i minst ett 
år 13 39,39%   
Kunder där högst 10 
medarbetare arbetar 
med systemet dagligen 20 60,61%   
Kunder där mer än 10 
medarbetare arbetar 
med systemet dagligen 13 39,39%   

Kunder som tidigare 
använde ett annat 
ärendehanteringssystem 20 60,61%   
Kunder som tidigare 
hanterat ärenden 
manuellt eller utan 
system 16 48,48%   
        

2. How long have your 
company been using 

SupportPoint? (months) 

3. How many support 
employees are working 
with SupportPoint on a 

daily basis? 

4. Against who are you 
using SupportPoint as a 

help desk? - External 
Customers 

4. Against who are you 
using SupportPoint as a 
help desk? - Internal IT-

Support 

9,61 10,88 30,30% 87,88% 
3,55 13,05 30,00% 80,00% 

18,92 7,69 30,77% 100,00% 
11,35 6,00 35,00% 80,00% 

7,33 19,00 25,00% 100,00% 
9,05 12,05 25,00% 95,00% 
9,69 9,56 50,00% 81,25% 
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4. Against who are you 
using SupportPoint as a 

help desk? - Other 

5. How did you handle 
your incidents before 

you purchased 
SupportPoint? - Other 

help desk 

5. How did you handle 
your incidents before 

you purchased 
SupportPoint? - 

Manually 

5. How did you handle 
your incidents before 

you purchased 
SupportPoint? - No 

system at all 

  60,61% 45,45% 6,06% 
  55,00% 55,00% 5,00% 

  69,23% 30,77% 7,69% 

  55,00% 50,00% 10,00% 

  66,67% 41,67% 0,00% 

  100,00% 15,00% 0,00% 

  18,75% 100,00% 12,50% 
        

5. How did you handle 
your incidents before 

you purchased 
SupportPoint? - Other 

6. What were your 
expectations of 
SupportPoint? - 

Decrease in number of 
incidents 

6. What were your 
expectations of 
SupportPoint? - 

Decrease in number of 
reopened incidents 

6. What were your 
expectations of 
SupportPoint? - 

Increased quality of 
solutions 

  9,09% 12,12% 69,70% 
  15,00% 15,00% 75,00% 
  0,00% 7,69% 61,54% 
  5,00% 10,00% 70,00% 
  16,67% 16,67% 75,00% 
  5,00% 15,00% 70,00% 
  18,75% 25,00% 75,00% 
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6. What were your 
expectations of 
SupportPoint? - 

Decrease in time spent 
per incident 

6. What were your 
expectations of 

SupportPoint? - Better 
customer feedback 

6. What were your 
expectations of 

SupportPoint? - Better 
control over incidents 

6. What were your 
expectations of 

SupportPoint? - Other 

33,33% 69,70% 100,00%   
40,00% 70,00% 100,00%   

23,08% 69,23% 100,00%   

30,00% 65,00% 100,00%   

41,67% 75,00% 100,00%   

25,00% 65,00% 100,00%   

50,00% 81,25% 100,00%   
        

7. Has the response 
time per incident been 
affected since starting 
to use SupportPoint? 

7. How 

8. If the response time 
per incident have been 
affected, how big is the 

difference? 

9. Has the time needed 
to solve an incident 
been affected since 

starting to use 
SupportPoint? 

-37,50%     -33,33% 
-42,11%     -30,00% 
-30,77%     -38,46% 
-31,58%     -35,00% 
-41,67%     -25,00% 
-36,84%     -35,00% 
-43,75%     -43,75% 
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9. How 

10. If the time needed 
to solve an incident 
have been affected, 

how big is the 
difference? 

11. Has the number of 
new incidents per 

month been affected 
since starting to use 

SupportPoint? 

11. How 

    -21,88%   
    

-21,05% 

  

    

-23,08% 

  

    

-21,05% 

  

    

-25,00% 

  

    -21,05%   

    -31,25%   
        

12. If the number of 
new incidents per 
month have been 

affected, how big is the 
difference? 

13. Has the number of 
solved incidents per 
month been affected 
since starting to use 

SupportPoint? 

13. How 

14. Has the number of 
reopened cases per 

month been affected 
since starting to use 

SupportPoint? 

  -33,33%   18,75% 
  -27,78%   10,00% 
  -41,67%   33,33% 
  -22,22%   30,00% 
  -45,45%   9,09% 
  -47,06%   21,05% 
  -37,50%   25,00% 
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14. How 

15. How has the 
feedback from your 
customers regarding 
the support service 
been affected since 

starting to use 
SupportPoint? 

15. How 

16. Has the knowledge 
sharing within the 

company been affected 
since starting to use 

SupportPoint? 

  -57,58%   -45,45% 
  

-55,00% 

  

-50,00% 
  

-61,54% 

  

-38,46% 
  

-65,00% 

  

-50,00% 
  

-41,67% 

  

-41,67% 

  -70,00%   -40,00% 

  -43,75%   -56,25% 
        

16. How 

17. Have your job 
assignments been 

affected since starting 
to use SupportPoint? 

17. How 

18. Has the feedback 
from employees 

regarding your incident 
management been 

affected since starting 
to use SupportPoint? 

  -24,24%   -57,58% 
  -25,00%   -50,00% 
  -23,08%   -69,23% 
  -25,00%   -60,00% 
  -16,67%   -50,00% 
  -15,00%   -75,00% 
  -37,50%   -37,50% 
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18. How 

19. Has SupportPoint 
affected your 

company’s ability to 
identify problems and 

flawed processes in 
your organization? 

19. How 

20. Can you give us a 
concrete example of 
how and how much 

SupportPoint has 
affected your 

company? 

  -38,71%     
  

-47,37% 

    

  

-25,00% 

    

  

-36,84% 

    

  

-45,45% 

    

  -44,44%     

  -43,75%     
        

21. Have you 
performed any other 
significant changes 

within the company 
that may have an 
impact on these 

questions? 

21. What 

22. If you have any 
other information that 
may be useful, please 

let us know! 
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