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Customer Portal 
Abstract 
This bachelor thesis has been commissioned by one of the most successful companies in the IT 
consulting industry and was carried out through Umea University, Sweden. The company provides 
more than ten systems and services in the categories of document- and case management, archiving, e-
services, e-identity, integration, security and drug statistics to customers primarily in the public sector. 
 
The aim of this work was to help them to investigate what their customers’ needs are of a customer 
portal. What platform that would be the best one to apply in a potential development, what features 
and solutions that could help to improve communication and information flow and how this best could 
be paired with existing case management systems and infrastructure. 
 
The work started with a qualitative study along with four of their biggest customers and a qualitative 
study along with employees at the company. The aim of the studies was to reflect potential customer 
needs of improvement in existing communication and information flow, because if there isn’t need for 
improvement there is no need for change. 
 
The result reflected that a change need to be done in the near future when the company seems to 
already become slightly influenced by their rapidly growing customer base. A customer portal is 
absolutely the way to go to avoid this becoming a bigger problem and risking that the current customer 
service drops. The report concludes with a solution proposal on how a future customer portal should 
best be developed to handle a larger clientele. The proposal includes a platform solution with 
associated features and solutions, and how it is intended that these should be used. 
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Kundportal 
Sammanfattning 
Det här kandidatarbetet har skett på uppdrag av ett av IT-konsultbranschens mest framgångsrika 
företag och har genomförts via Umeå Universitet. Företaget erbjuder drygt tio system och tjänster 
inom dokument- och ärendehantering, arkivering, e-tjänster, e-legitimation, integration, säkerhet och 
läkemedelsstatistik mot kunder främst inom den offentliga sektorn.  
 
Syftet med arbetet har varit att hjälpa dem med att utreda vad deras kunder har för behov av en 
kundportal. Vilken plattform som skulle vara bäst att tillämpa vid eventuell utveckling, vilka 
funktioner och lösningar som kan hjälpa till att förbättra kommunikations- och informationsflöde 
samt hur detta på bästa sätt kan kopplas ihop med befintligt ärendehanteringssystem och 
infrastruktur. 
 
Arbetet började med en kvalitativ studie tillsammans med fyra av deras största kunder och en 
kvalitativ studie med anställda på företaget. Studiernas syfte var att spegla kundernas behov av 
förbättringar i nuvarande kommunikations- och informationsflöde, för om det inte finns behov av 
förbättring så finns det inte heller behov av en förändring.  
 
Resultatet speglade på att en förändring, inom en snar framtid, bör ske då företaget redan nu smått 
börjat påverkas av deras snabbt växande kundkrets. En kundportal är helt rätt väg att gå för att 
undvika att detta blir ett större problem och att nuvarande kundservice sänks. Rapporten avslutas med 
ett lösningsförslag på hur en framtida kundportal på bästa sätt ska utvecklas för att hantera en större 
kundkrets. I förslaget omfattas en plattformslösning med tillhörande funktioner och lösningar, samt 
hur det är tänkt att dessa ska användas. 
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Bekräftelser 
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tillmötesgående och hjälpt mig framåt i arbetet. Alla har ställt upp och svarat på mina frågor och min 
handledare har varit till jättestor hjälp, speciellt när jag skulle planera mina intervjuer mot deras 
kunder. Jag vill tacka för att jag har fått tillgång att sitta på kontoret med dem och att de har 
tillhandahållit mig med bra resurser som underlättat mitt arbete. 
 
Sen vill jag formellt skriva ett tack till företagets anonyma kundrepresentanter som tog sig tid att bli 
intervjuad av mig. Ni alla var väldigt tillmötesgående och tillhandahöll mig med väldigt bra och ärliga 
svar som resulterade i ett mycket bra underlag för min fortsatta undersökning.  
 
Jag vill till slut också skicka ett tack till min handledare på Umeå Universitet, Lars-Erik Janlert, som 
alltid snabbt och bra har svarat på mina frågor trots att jag har suttit på annan ort och att den mesta 
kommunikationen har skett via mail. 
  



 

 

Adam Holmkvist 
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp 

 
 

Innehållsförteckning 
1	   Introduktion ....................................................................................................................................... 1-1	  

1.1	   Företaget ...................................................................................................................................... 1-1	  
1.2	   Beskrivning av kapitel ................................................................................................................. 1-1	  

2	   Problembeskrivning ......................................................................................................................... 2-2	  
2.1	   Syfte ............................................................................................................................................ 2-2	  
2.2	   Frågeställning ............................................................................................................................ 2-2	  
2.3	   Mål .............................................................................................................................................. 2-3	  
2.4	   Metod ......................................................................................................................................... 2-3	  

3	   Kvalitativ studie – Personal ............................................................................................................. 3-4	  
3.1	   Utförande .................................................................................................................................... 3-4	  
3.2	   Resultat av studie ....................................................................................................................... 3-4	  

4	   Kvalitativ studie – Kunder ............................................................................................................... 4-6	  
4.1	   Utförande .................................................................................................................................... 4-6	  
4.2	   Resultat av studie ........................................................................................................................ 4-7	  

5	   Behovet av en kundportal ................................................................................................................. 5-9	  
5.1	   Hur stort är behovet av en kundportal? ..................................................................................... 5-9	  

6	   Förslag till teknisk plattform för portalen ...................................................................................... 6-11	  
6.1	   Hur ska en ny plattform kopplas ihop med nuvarande ärendehanteringssystem? ................. 6-13	  

7	   Funktioner och lösningar ................................................................................................................ 7-15	  
7.1	   Inloggning .................................................................................................................................. 7-15	  
7.2	   Min sida ..................................................................................................................................... 7-15	  
7.3	   Supportärenden ........................................................................................................................ 7-17	  
7.4	   Beställningar ............................................................................................................................. 7-18	  
7.5	   Sociala medier ........................................................................................................................... 7-19	  

8	   Slutsatser ......................................................................................................................................... 8-21	  
8.1	   Mina mål ................................................................................................................................... 8-22	  
8.2	   Begränsningar .......................................................................................................................... 8-22	  
8.3	   Framtida arbete ....................................................................................................................... 8-22	  

Referenser ............................................................................................................................................. 8-24	  
Bilagor ................................................................................................................................................... 8-25	  

A.	   Intervjufrågor – Personal .......................................................................................................... 8-25	  
B.	   Intervjufrågor – Kunder ............................................................................................................ 8-26	  
C.	   Sammanställning av personalstudie ......................................................................................... 8-27	  
D.	   Sammanställning av kundstudie .............................................................................................. 8-29	  

 



 

 

Adam Holmkvist 
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Den här sidan har med avsikt lämnats tom i utskriftssyfte) 
 



 

 

Adam Holmkvist 
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp 

1-1 
 

1 Introduktion 
Det här arbetet börjar med en kvalitativ studie tillsammans med fyra av företagets största kunder och 
en kvalitativ studie med företagets anställda. Studiernas syfte var att spegla kundernas behov av 
förbättringar i nuvarande kommunikations- och informationsflöde, för om det inte finns behov av 
förbättring så finns det inte heller behov av en förändring.  
 
Det kommer göras en redogörelse över resultatet från studierna tillsammans med reflektioner om 
företaget behöver göra potentiella förbättringar inom kommunikation och information för att uppfylla 
kundernas behov.  
 
Därefter kommer ett förslag på vilken plattform som skulle vara bäst att tillämpa vid eventuell 
utveckling, vilka funktioner och lösningar som kan hjälpa till att förbättra kommunikations- och 
informationsflöde samt hur detta på bästa sätt kan kopplas ihop med befintligt 
ärendehanteringssystem och infrastruktur. 

1.1 Företaget 
Företaget som arbetet sker på uppdrag av är ett av IT-konsultbranschens mest framgångsrika företag 
och är marknadsledande när det gäller verksamhetskritiska och kundanpassade IT-lösningar för 
offentlig sektor. De erbjuder drygt tio system och tjänster som berör dokumentation, ärendehantering, 
arkivering, e-tjänster, e-legitimation, integration, säkerhet och läkemedelsstatistik.  
 
Företaget har idag mer än 500 kunder och har enligt deras egna uppgifter en beräknad tillväxt på 25 
procent per år. De har sina rötter i början på 60-talet och har verkat både som en del av en stor 
koncern och som eget bolag. Det märks att företaget vill hänga med i utvecklingen och fortsätta vara 
marknadsledande genom att alltid vilja tillämpa den senaste och nyaste tekniken inom 
systemutveckling och förbli en attraktiv arbetsgivare.  

1.2 Beskrivning av kapitel 
Här under följer en kortare beskrivning av varje kapitel för att underlätta navigeringen för läsaren. 
 
Under kapitel 1 hittar läsaren en kort introduktion till rapporten och en kortare beskrivning av de 
företag som detta arbete har gjorts på uppdrag av. 
 
Kapitel 2 omfattar den ursprungliga problembeskrivningen, min vetenskapliga frågeställning, mina 
mål och syftet med studien och vilka metoder jag kommer tillämpa för att utföra detta. 
 
Kapitel 3 omfattar den första kvalitativa studien som gjordes mot anställda på företaget. Som sen går 
över till Kapitel 4 som i sin tur omfattar den andra kvalitativa studien som gjordes tillsammans med 
fyra av företagets kunder.  
 
Under kapitel 5 sker en reflektion kring behovet av en kundportal. Fortsatt så anges även ett 
lösningsförslag för hur kundportalen ska utvecklas tillsammans med funktioner och andra lösningar 
för att på bästa sätt minska belastningen kring kundhantering.  
 
I kapitel 6 så reflekterar jag över arbetet och drar slutsatser av det jag kommit fram till i så väl 
studierna som i lösningsförslagen. Jag reflekterar över de mål som jag satte upp innan arbetet, hur väl 
genomfördes de? Där efter skriver jag lite om eventuella begränsningar och framtida arbete. 
 
Kapitel 7 omfattar ett formellt skriven tack till de personer som har hjälpt mig under arbetets gång. 
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2 Problembeskrivning 
I dagsläget sker kommunikation och information mellan företaget och deras kunder på ett flertal olika 
sätt, företaget själva känner dock att det måste ske förbättringar i detta och har nu målsättningen att 
samla mycket av denna kommunikation tillsammans med information i en kundportal. Denna 
målsättning kommer från att företaget idag är ett marknadsledande företag inom IT-konsultbranschen 
och på grund av det har en kundkrets som är på stark uppgång. Det medför att nuvarande sätt att 
hantera kunder och ärenden i framtiden inte kommer att räcka till för att hålla samma höga standard 
som finns idag.  
 
Det är tänkt att kundportalen ska utvecklas med hänsyn till kundernas perspektiv och behov, vilket gör 
att ett antal frågor måste belysas och utvärderas genom en kvalitativ studie mot kundkretsen. Frågorna 
som ska belysas utgår från ett kundperspektiv och kommer handla om följande huvudpunkter:  

• Supportfrågor om företagets produkter och tjänster. 
• Felanmälningar gällande företagets produkter och tjänster. 
• Önskemål om förbättrade funktioner i företagets produkter och tjänster. 
• Information om nyheter från företaget. 
• Beställning av nya funktioner i företagets produkter och tjänster. 
• Kommunikationen med företaget. 
• Kommunikation med andra kunder om företagets produkter, tjänster eller andra relevanta 

verksamhetsfrågor. 
 
Här måste det även tas hänsyn till företagets nuvarande ärendehanteringssystem och datastruktur. 
Det behövs därför också en undersökning som klargör hur ärenden hanteras och hur information till 
kunderna flödar i dagsläget. Frågorna som ska belysas här utgår från företagets perspektiv och handlar 
om följande huvudpunkter: 

• Ärendehantering. 
• Lagring av information. 
• Kommunikation med kunder. 

2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att hjälpa företaget bekräfta deras målsättning om en kundportal. Med hjälp av 
resultatet från dessa studier få möjligheten att föreslå en plattform som kundportalen kan utvecklas 
på. Samtidigt som det är tänkt att den ska innehålla tekniska funktioner och lösningar som ska hjälpa 
till att bättre kunna hantera en växande kundkrets och uppfylla båda parters behov om förbättrad 
information och kommunikation. Förslagen till lösningar ska delvis uppfylla behovet från kunderna 
och företaget, men samtidigt ska den nya plattformen kunna kopplas mot befintligt 
ärendehanteringssystem och infrastruktur på ett bra sätt. 

2.2 Frågeställning 
Jag vill göra en kvalitativ studie för att avgöra var behovet av en kundportal ligger hos företagets 
kunder. Samtidigt ska jag studera hur företagets nuvarande ärendehanteringssystem fungerar samt 
hur deras infrastruktur är uppbyggd i dagsläget.  
 
Utifrån resultatet av dessa studier ska jag, med hjälp av min datavetenskapliga kompetens och aktuell 
forskning, ta reda på vilken typ av plattform och vilka funktioner/lösningar som på bästa sätt kan 
hjälpa till att hantera en växande kundkrets. 

• Hur stort behov av förbättrad kommunikation och information har företagets kunder? 
• Hur ska en ny plattform kopplas ihop med nuvarande ärendehanteringssystem? 
• Vilken plattform skulle vara enklast för kunden att integrera med? 
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• Vilka funktioner och lösningar kan tillsammans med kundportalen hjälpa till att hantera en 
växande kundkrets? 

2.3 Mål 
Målet med arbetet är att utifrån resultatet från de kvalitativa studierna kunna besvara frågeställningen 
ovan. Det vill säga att kunna avgöra vilken plattform som är bäst att tillämpa vid eventuell utveckling. 
Att kunna presentera tekniska funktioner och lösningar till portalen som ska hjälpa till att hantera en 
större kundkrets. Samt utreda hur stort behovet av en förbättring är och utöver det, i mån av tid, även 
kunna presentera ett grafiskt användargränssnitt som visar god användarvänlighet och grafisk design. 

2.4 Metod 
Till min kvalitativa studie mot företagets kunder ska jag använda mig av muntliga intervjuer. 
Intervjuerna ska utföras på utvalda representanter hos fem av företagets mest betydelsefulla kunder 
med hjälp av telefon. Min handledare på företaget ska hjälpa mig att ta kontakt med dessa fem 
kundrepresentanter. Kundrepresentanterna är de personer som är tänkta att själva använda systemet, 
eller är en så kallad ”super-user” som hjälper till att internt utbilda övrig personal inom 
organisationen. 
 
För att kunna utreda hur företaget hanterar ärenden idag och hur deras infrastruktur ser ut för 
tillfället, ska jag bli introducerad för några anställda på kontoret som ansvarar för detta. Jag ska även 
här att göra en kvalitativ studie med hjälp av muntliga intervjuer. 
 
För att kunna presentera ett lösningsförslag och samtidigt besvara min frågeställning, se 
Frågeställning sidan 2-2, så ska jag utgå från resultatet av de kvalitativa studierna. Det finns några 
aspekter som ska belysas, så som: 

• Funktioner och lösningar som ska hjälpa till att hantera en växande kundkrets. 
• Information som ska finnas tillgänglig för kunden i portalen. 
• Säkerhet gällande inloggning och lagring av information i portalen. 
• Transparens mellan kunder i portalen. 
• Integrationsmöjlighet av system och tjänster i portalen som företaget själva utvecklat. 
• Kopplingen mellan portalen och nuvarande ärendehanteringssystem. 

 
Därför måste jag söka mig mot aktuell forskning för att hitta de bästa lösningarna; forskningsstudier 
som styrker mina datavetenskapliga idéer och tankegångar. 
 
Ett grafiskt användargränssnitt i form av en ”mock-up” ska göras i mån av tid. Det är ett önskemål från 
företaget, men vikten på arbetet ligger inte på det. Jag kommer i fall det blir aktuellt att använda mig 
av designprogramvaror från bland annat Balsamiq (Balsamiq, 2013) och Adobe (Adobe, 2013) för att 
kunna presentera det på önskat sätt. Det är tänkt att designen ska kännas fräsch, modern och 
inbjudande men får samtidigt inte avvika för mycket från företagets nuvarande grafiska profil och 
måste ta hänsyn till de begräsningar som eventuella funktioner och lösningar sätter. 
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3 Kvalitativ studie – Personal 
För att kunna fastställa hur företagets nuvarande ärendehanteringssystem och infrastruktur är 
uppbyggt idag så har jag gjort en kvalitativ studie mot utvalda personer på kontoret. Studiens syfte är 
att hjälpa mig få en bättre inblick i hur kundernas ärenden hanteras i olika sammanhang och samtidigt 
klargöra för mig hur olika typer av information, exempelvis produktbeskrivningar och 
användarmanualer, är lagrade i dagsläget. 
 
För att kunna utföra en så bra och informationsgivande studie som möjligt, har jag fördjupat mig inom 
intervjuteknik. Läs mer under Förberedelser, sidan 3-4. 

3.1 Utförande 
Under det här avsnittet beskrivs först vilka förberedelser som gjordes inför studien, hur planeringen 
gjordes och vilka hjälpmedel som har använts. Sen beskrivs även hur själva studien gick till, vilka 
metoder som användes och hur de utfördes. 

Förberedelser 
Förberedelserna inför denna studie gjordes genom att jag hade ett kortare möte med min handledare. 
Under detta möte så diskuterade vi lite om vad mitt mål med studien var och vad jag ville få svar på. 
Utifrån detta så kunde hon peka ut och rekommendera några utvalda personer på kontoret som kunde 
vara lämpliga att prata med. 
 
För att vara så förberedd som möjligt inför intervjuerna så tog jag hjälp av Björn Hägers tio tips om 
intervjuteknik, se (Häger, Intervjuteknik, 2001) och (Häger, Intervjuteknik, tio tips, 2002). Där lärde 
jag mig framförallt hur man på bästa sätt formulerar bra och öppna frågor som ger bättre möjlighet till 
mera citatvänliga svar. Jag lärde mig även hur man ska planera själva intervjun, samt hur man på 
bästa sätt ska agera under den. 
 
Efter att frågorna var färdigställda, se Bilaga A sidan 8-25, tog jag personlig kontakt med 
intervjudeltagarna för att boka upp ett möte för intervjun. 

Hur studien gick till 
Den första delen av studien skedde i form av en intervju med två personer. Här valde jag att prata med 
båda samtidigt då de på ett bra sätt kunde komplettera och fylla i svar för varandra. Frågorna handlade 
mestadels om hur det nuvarande ärendehanteringssystemet fungerar idag, hur ärenden behandlas och 
hur kommunikationen sker med kunder. 
 
I den andra delen av studien pratade jag med en tekniker/utvecklare på företaget för att utreda hur 
deras befintliga infrastruktur är uppbyggd och hur/var information lagras i nuläget.  

3.2 Resultat av studie 
Resultatet från intervjuerna finns sammanställt i Bilaga C, sidan 8-27. Där går det att läsa alla svar 
som intervjudeltagarna från personalen gav; av integritetsskäl så kommer inga namn på deltagarna att 
skrivas ut.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så hanteras alla ärenden på ett strukturerat sätt. Supportdelen är uppdelad i tre 
huvudgrupper som har olika ansvar. 

• 1st-line, som tar emot och registrerar ärendet. Tilldelar därefter en handläggare i ”2nd-line” 
som tar över ärendet och kundkommunikationen. 
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• 2nd-line, får ett ärende tilldelat av ”1st-line”. Tar över ärendet och kundkontakten. Försöker 
lösa ärendet på egen hand, behövs ytterligare kunskap så kontaktas en ”3rd-line” supporter. 

• 3rd-line, blir kontaktad av ”2nd-line” handläggare vid allvarligare fel eller behov av akuta 
programfixar. Tar inte över någon kundkontakt utan kommunicerar endas internt med ”2nd-
line” handläggaren. 

 
80 procent av alla ärenden kommer in via mail och resterande 20 kommer via telefon. Ärenden läggs 
upp i ett ärendehanteringssystem som de själva har utvecklat. Dock så förekommer det att ärenden 
som 1st-line support kan svara på direkt inte loggas. För att underlätta för både supportpersonal och 
kunder så är en ny telefonväxel under utveckling, det är där tänkt att kunden ska få olika 
huvudgrupper att välja mellan så att samtalet kommer att kopplas direkt till rätt supporthandläggare. 
 
När ett ärende läggs upp i ärendehanteringssystemet så får samtliga handläggare som är inloggade i 
systemet tillgång till det och ett bekräftelsemail skickas tillbaka till kunden. Bara en specifik 
handläggare blir ansvarig för kunden och ärendet. När ärendet är löst så markeras det som stängt i 
systemet. Alla ärenden sparas som en intern FAQ (Frequently Asked Questions) för att framförallt nya 
handläggare ska kunna se hur tidigare problem löstes. 
 
Det finns en lokal serverpark där de flesta servrar är Linux-baserade och de databaser som ligger på 
dem använder sig av databasspråket SQL. Det finns även en webbserver installerad på en av servrarna 
som används för att driva deras webbaserade tjänster. Där ligger även alla informationsdokument 
lagrade i ett versionshanteringssystem.  
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4 Kvalitativ studie – Kunder 
För att effektivt kunna utreda var behovet av en kundportal ligger hos företagets kunder så har jag här 
också valt att göra en kvalitativ studie. Denna studie har riktat sig direkt mot fyra betydelsefulla 
kunder till företaget. Kunderna blev handplockade av min handledare, där hon utifrån sin personliga 
kundkontakt och vetskap om vilka tjänster de brukar valde ut fem stycken som hon kände kunde 
tillföra något och vågade tycka till i frågan.  
 
Syftet med denna studie är att kunna fastställa hur stort behovet för en kundportal egentligen är, om 
kunderna saknar något i dagsläget och om företaget är i behov av några tekniska funktioner och 
lösningar till kundportalen som kan hjälpa till att behandla en större, men också nuvarande, 
kundkrets. 
 
För att även här, likväl som i föregående studie Kvalitativ studie – Personal, kunna utföra en så bra och 
informationsgivande studie som möjligt, fördjupade jag mig inom intervjuteknik. Men här utnyttjade 
jag även resultatet från föregående studie, Kvalitativ studie – Personal, för att kunna formulera frågor 
som skulle bli så informationsgivande som möjligt. Läs mer under Förberedelser, sidan 4-6. 

4.1 Utförande 
Under det här avsnittet beskrivs först vilka förberedelser som gjordes inför studien, hur planeringen 
gjordes och vilka hjälpmedel som har använts. Sen beskrivs även hur själva studien gick till, vilka 
metoder som användes och hur de utfördes. 

Förberedelser 
För att vara så förberedd som möjligt inför intervjuerna så tillämpade jag det jag läst och lärt mig om 
intervjuteknik, se (Häger, Intervjuteknik, 2001) och (Häger, Intervjuteknik, tio tips, 2002), under 
föregående studie, se Kvalitativ studie – Personal sidan 3-4. Där lärde jag mig fram för allt hur man på 
bästa sätt formulerar bra och öppna frågor som ger bättre chans till mera citatvänliga svar. Sen även 
hur man ska planera själva intervjun, samt hur man på bästa sätta ska agera under den.  
 
Jag hade även inför denna studie samlat på mig material och data från föregående studie, se Kvalitativ 
studie – Personal sidan 3-4. Jag använde mig även av den informationen som hjälp för att kunna 
formulera frågor vars svar skulle kunna visa på att det redan idag sker vissa negativa konsekvenser 
inom kundhantering som just beror på en kraftigt ökande kundkrets och att en kundportal faktiskt är 
nödvändig.  
 
Frågorna kan ses under Bilaga B sidan 8-26. Frågorna granskades även av min handledare innan 
intervjuerna påbörjades. 
 
För att kunna gå vidare med studien och få ut så mycket som möjligt av intervjuerna erbjöd sig min 
handledare att hjälpa mig ta kontakt med fem av deras större och mest betydelsefulla kunder. Jag ville 
intervjua personer som i sin tjänst arbetade med informationshantering och supportärenden inom 
kundens organisation. Hon har varit till stor hjälp här och kunde utifrån sin egen erfarenhet och 
personliga kontakt med kunderna valde fem kundrepresentanter som hon personligen kände skulle 
våga ge kritik och bra svar till min studie. Responsen var väldigt positivt från kunderna och jag fick 
själv ta över kontakten nästan direkt för att presentera mig själv och planera in ett intervjutillfälle. 

Hur arbetet gick till 
Som beskrivet i tidigare avsnitt, Förberedelser sidan 4-6, så tog jag kontakt med kundrepresentanterna 
via mail där jag började med att presentera mig själv och mitt arbete. I presentationen så utelämnade 
jag att min studie gällde deras behov av en kundportal för att inte riskera att styra deras svar och 
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tankar. Jag presenterade det istället som att min studie gällde en undersökning om hur 
kommunikationen och informationen flödade mellan parterna.  
 
Responsen blev väldigt positiv och samtliga var väldigt tillmötesgående i min studie. Tyvärr så låg det 
ett antal röda dagar i kalendern under den här tiden och det blev svårt att utföra intervjuerna lika 
snabbt som planerat. Det var även en kommunal strejk som hängde i luften och interna projekt hos 
kunderna som riskerade genomförandet av två av intervjuerna och som slutade med att en intervju 
blev inställd. Men jag lyckades till slut boka in tider för fyra av fem planerade intervjuer utspridda över 
en period av tio dagar.  
 
För att underlätta genomförandet av intervjun och minska intervjutiden så skickade jag ut frågorna 
några dagar i förväg för att ge intervjudeltagarna chansen att kolla upp oklarheter och vara mer 
förberedd inför intervjun. Detta uppskattades väldigt mycket av samtliga och gjorde att intervjuerna 
flöt på väldigt bra. 
 
Till min hjälp under intervjuerna tillhandahöll företaget mig med en telefon och jag pratade i ett 
headset under tiden jag förde in svaren i en intervjumall på datorn. Jag utförde intervjuerna hemifrån, 
då jag ville sitta i en kontrollerad miljö för att slippa bli störd. Allt för att skapa en så harmonisk 
intervjuupplevelse som möjligt. 
 
Efter varje genomförd intervju så sammanställde jag mina anteckningar i ett gemensamt dokument för 
att enklare kunna se likheter och skillnader mellan alla svar: Det visade sig vara mycket användbart 
och jag kunde snabbt se tydliga kopplingar mellan svaren. 

4.2 Resultat av studie 
Resultatet från intervjuerna finns sammanställt i Bilaga D, sidan 8-29. Där går det att läsa alla svar 
som intervjudeltagarna från kunderna gav, av integritetsskäl så kommer varken namn på kunden eller 
kundrepresentanten skrivas ut.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så kan man till en början ganska tydligt se att samtliga kunder kommunicerar 
med företaget på ett liknande sätt. Kunderna försöker använda e-post så mycket som möjligt, men 
vänder sig gärna till telefonen när det gäller brådskande eller akuta ärenden. Samtliga ser även ut att 
ha en väldigt bra personlig kontakt med handläggare på företaget, det förkommer många 
telefonkonferenser och fysiska möten mellan parterna för att diskutera runt fortsatt utveckling, 
uppdateringar och nyheter.  
 
Dock så känner 3 av 4 kunder att kommunikationen och informationen runt supportärenden har 
förbättringspotential. De känner att det är lite för dålig återkoppling på ärenden i allmänhet och vill 
gärna att det dels framgår tydligare vem som är handläggare vid ett ärende, men även att det blir 
bättre uppdatering på ett ärendes status.  
 
Det var inte många synpunkter gällande nya kommunikationsmedier men det kom fram att ett 
snabbare kommunikationssätt (utan att behöva använda telefonen) är efterfrågat. Samt ett önskemål 
på system där man på ett mera grafiskt sätt kan se status och integrera med ärenden. 
 
En annan koppling jag kunde se var att kunder som brukar olika varianter av en produkt får ett rätt så 
kontinuerligt informationsflöde med uppdateringar och nyheter i form av nyhetsbrev, möten och 
muntlig kommunikation. Samtidigt som kunderna som brukar övriga system och tjänster har ett 
tunnare och ett mera utspritt informationsflöde. Detta beror till största del på vilket typ av avtal som 
kunden har med företaget.  
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Företaget är också i utvecklingsstadiet av en ny modell för kundhantering som just nu testas mot en av 
kunderna som intervjuades. Målet är att modellen så småningom ska kunna erbjudas till alla kunder. 
 
Studien visar även att kunderna ibland känner saknad av teknisk information och användarmanualer 
till systemen. En av kunderna använde sig av egna anteckningar gällande användning av systemet, 
anteckningar som gjorts under bra vägledande samtal med supporthandläggare på företaget.  

 
En annan kund hade frågat efter en manual och då fått ett bra bemötande tillsammans med en 
manual, men tyvärr så tyckte kunden att manualen var ganska innehållsfattig. Den hoppade över vad 
som ansågs vara enklare steg och skapade då lite förvirring och problem istället. Kunderna kände till 
att det finns en integrerad manual till en av produkterna, men de känner inte till om det finns för 
övriga system. 
 
Under frågan för saknad information kom det fram att 3 av 4 kunder skulle vilja ha mer information 
innan och om en eventuell uppdatering, vad uppdateringen egentligen innebär eller om den kanske 
blir försenad. En av kunderna kände att de ibland blev tvungna att skicka in ”onödiga” ärenden och ta 
kontakt med företaget för saker som egentligen borde gå att lösa själv.  
 
Den här studien är som sagt framtagen för att tydligare kunna fastställa hur stort behovet för en 
kundportal egentligen är, om kunderna saknar något i dagsläget och om företaget är i behov av några 
tekniska funktioner och lösningar till kundportalen som kan hjälpa till att behandla en större, men 
också nuvarande kundkrets. För om det inte finns behov av förbättring så finns det inte heller behov av 
en förändring. 
 
 Men med det sagt så vill jag bara lyfta fram några positiva kommentarer som framgick ur 
intervjuerna. Samtliga kunder tycker att personalen på företaget är väldigt lätta att ha och göra med, 
beröm vill även ges till deras system och tjänster som håller väldigt hög standard. Det är alltid bra och 
professionellt bemötande vid ärenden och kunderna känner att personalen har en hög kompetensnivå 
och alltid går att lita på.   
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5 Behovet av en kundportal 
Som tidigare skrivits, i kapitel 2 under Problembeskrivning sidan 2-2, så har företaget själva känt att 
det finns ett behov om förändring i kommunikationen och informationen till kunden på grund av en 
prognos om en kraftigt ökande kundkrets. Deras målsättning är nu att försöka samla mycket av denna 
kommunikation tillsammans med information i en kundportal. 
 
Det har dock funnits oklarheter om vad behovet för en kundportal hos kunderna egentligen är och hur 
man på bästa sätt ska kunna utforma en portal för att uppfylla dessa samtidigt som den hjälper 
företaget på önskat sätt. Därför var det nödvändigt att via dessa två kvalitativa studier, se Kvalitativ 
studie – Personal sidan 3-4 och Kvalitativ studie – Kunder sidan 4-6, göra en undersökning som 
kunde hjälpa till att fastställa vad behovet egentligen är. Samtidigt som den även hjälpte till att 
fastställa om utvecklingen av en kundportal verkligen är nödvändig. 
 
Utifrån resultatet av studierna har jag kunnat identifiera de behov som kunderna har av en 
kundportal. Det framkom dels att kunderna ville ha enklare tillgång till olika typer av manualer. 
Manualer till systemen som dels har ett vägledande syfte för hur man använder dem men samtidigt 
har en beskrivande del där det framgår hur man själv kan felsöka vanliga problem utan att behöva 
kontakta support.  
 
Det största behovet som speglades var nya sätt att kunna ta del av och få mera information, främst om 
uppdateringar och nyheter men samtidigt vid supportärenden. Kunderna ville där ha mera 
information vid uppdateringar och nyheter som på ett tydligt sätt beskrev vad uppdateringen skulle 
göra med systemet, så att eventuella åtgärder från deras håll kunde göras i tid. 
 
Vid supportärenden så är behovet mer information runt återkoppling på själva ärendet. Återkoppling i 
form av vem som är ansvarig handläggare, om ärendet har påbörjats och eventuellt förväntad 
lösningstid.  
 
När det gäller kommunikationen och kommunikationsmedier mellan parterna så sker det uteslutande 
via mail, telefon och personlig kontakt. Det framkom egentligen inga direkta behov från kundernas 
sida här, utan mera ett önskemål om ett kommunikationssätt som skulle gå snabbare än vad det gick 
idag. 
 
Jag kan även se ett behov av en kundportal från företagets sida. Supportpersonalen påverkas smått 
redan nu av tillväxten och det upplevdes att det ibland fanns en stressfaktor och att tidsbrist uppkom. 
Handläggare blev ibland tvungna att prioritera bort loggning av ”enklare” ärenden för att fortsätta 
hålla samma höga standard runt kundservicen.  

5.1 Hur stort är behovet av en kundportal? 
Utifrån det som reflekterats ovan så anser jag att behovet för en kundportal är väldigt nödvändigt för 
företagets framtid. En kundportal kommer att avlasta det ökade trycket på kundhantering som 
företaget kommer att få och delvis redan känner av i dagsläget. En kundportal kommer även att kunna 
uppfylla de behov och önskemål om förbättringar som kunderna har speglat i intervjuerna. 
 
Detta behov av information som speglats av kunderna hänger mycket ihop med hur dagens samhälle 
förändras. Det är sådant tryck på sociala medier och människor har snabb tillgång till information vart 
de än befinner sig och, framförallt yngre, människor som kommer in i arbetslivet idag förväntar sig att 
allt ska gå lika snabbt och vara lika lättillgängligt. Människor idag blir hellre bombade med 
information än att inte få någon information alls.  
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Under en föreläsning om sociala medier, vid en kurs på Designhögskolan i Umeå, så fick jag ta del av 
statistik som visade att ungdomar som idag är under 18 år inte skulle kunna tänka sig att jobba på en 
arbetsplats där de inte fick använda Facebook under arbetstid. Mycket av den anledning att de inte 
kunde tänka sig en situation där de inte fick ta del av den information som de annars skulle ha fått. Det 
handlade inte om att sitta och chatta med kompisar och titta på roliga filmer, utan mera om att följa 
vad andra hade för sig och känna sig uppdaterad i sin umgängeskrets.  
 
Detta visar mycket på att vi är på väg in i en stor samhällsförändring när det gäller vårt sätt att 
kommunicera och ta del av information. Människor som idag är under 18 år kommer att inom de fem 
kommande åren ta ett steg in i arbetslivet och då ta med sig den här ideologin. Frågan är ju då om det 
är något som företagen överhuvudtaget bör ta hänsyn till? I smått så är det nog så. Vi måste som sagt 
acceptera att vi är på väg in i en samhällsförändring och att det måste tas hänsyn till våra nya sätt att 
kommunicera med varandra. Det är såklart inte menat att allt det här är kopplat till Facebook på något 
vis, utan att mera bygga vidare och skapa en miljö som tillåter kommande arbetstagare att 
kommunicera och ta del av information på ett sätt som liknar det de använder i vardagslivet. Mycket 
av den anledningen att det blir ett mera naturligt tillvägagångssätt för användare och minskar 
inlärningsprocessen, men också av den anledningen att det gäller för ett företag att hänga med i 
utvecklingen för att inte tappa status och förbli en attraktiv arbetsgivare och distributör. 
 
Utveckling av en kundportal är definitivt rätt väg att gå. En portal som båda parterna kan vända sig till 
dygnet runt och vart de än är för att snabbt och enkelt kunna ta del av information, ge information och 
kommunicera med varandra. Den kommer att hjälpa till att minska supportärenden och företagets 
nuvarande supportavdelning får möjligheten att hantera en större kundkrets med samma höga service 
som finns idag. 
 
Nedan i kapitel 6 presenteras ett förslag till teknisk plattform för portalen, följt av kapitel 7 som 
presenterar tekniska funktioner och lösningar som, tillsammans med förslaget om plattformens 
uppbyggnad, ska hjälpa till att uppfylla det behov som parterna speglar. 
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6 Förslag till teknisk plattform för 
portalen 

Det här är ett system som är tänkt ska vara i utvecklingens framkant och användaren ska känna sig 
välkommen och motiverad att använda det dagligen. För att uppfylla de behov som framkommit så 
krävs det att systemet använder sig av den nyaste tekniken inom systemutveckling och är lättåtkomligt 
för användaren vart den än befinner sig, vilket får mig att föreslå en webbaserad plattformslösning.  
 
En webbaserad plattform gör det möjligt att integrera med kundportalen från vilken enhet som helst 
som använder sig av en internetuppkoppling. Det blir också enklare ur en utvecklingssynpunkt då man 
inte behöver ta hänsyn till vilken plattform som användaren sitter på, utan endast se till att de har 
tillgång till internet och en webbläsare. 
 
Om ett system idag ska följa en modern standard så måste det vara tillgängligt var som helst, när som 
helst och hur som helst. Det styrker en studie som gjorts av det amerikanska mätinstitutet Flurry, 
publicerad på sidan Better Business (Better Business redaktionen, 2012), som visar att för varje svensk 
vuxen (15-64 år) finns det 0.86 smartphones. En studie utförd av Google, (Världsbanken, 2013), visar 
att 91 procent av Sveriges befolkning använder internet. Så om vi idag vill utveckla ett system som ska 
vara lättillgängligt för användaren så bör det vara webbaserat och plattformsoberoende.  
 
Med webbaserad i det här sammanhanget menas egentligen bara att kundportalen ska vara tillgänglig 
och visas via en webbläsare. Men som utvecklare måste man välja vilka webbspråk och 
serverskriptspråk som systemet ska skrivas i. Det finns en uppsjö av olika språk, det finns vissa som 
passar bättre med varandra än andra och det är viktigt att välja rätt från början så att systemet kan 
byggas på bästa sätt. Nedan följer mina förslag på webbspråk som ska göra systemet så snabbt som 
möjligt, hjälpa till att hålla en modern standard och blir plattformsoberoende. 

HyperText Markup Language 5 (HTML5) 
HTML5 är den nyaste versionen av HTML och innehåller en rad med förbättringar från föregående 
versioner som underlättar utvecklingen av webbapplikationer till dagens alla enheter. Vi använder 
internet på ett helt annat sätt idag och det har hänt mycket sen den föregående versionen HTML 4.01 
blev en standard 1999. Det är flera element i HTML 4.01 som idag aldrig används eller inte används på 
det sättet som de var tänkta från början.  
 
I den nya standarden HTML5 så har alla dessa element antingen skrivits om eller blivit borttagna och 
kompletterats med egenskaper som bland annat förbättrar grafiskt stöd, hantering av media och 
möjligheter till att dra och släppa element. HTML5 låter utvecklare att leverera, i webbläsarmiljön, en 
upplevelse som annars bara var möjlig genom tilläggsmoduler så som Java, Adobe’s Flash och MS’s 
Silverlight (Goldman, 2012). Detta medför att medieinnehåll som annars endast kunde visas genom 
dessa moduler och då kanske endast via en dator kan bli tillgängligt på vilken internetuppkopplad 
enhet som helst som använder sig av en webbläsare (ex. smarttelefoner, surfplattor, smart-TV’s och 
mediaspelare).  
 
HTML5 är dock inte en officiell standard än, men planeras att bli under 2014 (Goldman, 2012). Det 
finns heller ingen webbläsare som har fullt stöd för alla egenskaper i HTML5, men alla de största 
webbläsarna (Chrome, Firefox, Safari, IExpoler) lägger kontinuerligt till nya stöd för HTML5 och 
enligt W3C (Worldwide Web Consortium) så använder idag 63 procent av alla webb- och 
applikationsutvecklare aktivt HTML5 för att skapa deras sidor och mjukvaror (Goldman, 2012).  
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Det finns ingen anledning, enligt mig, att inte använda sig av HTML5 för webbutveckling i dagsläget. 
W3C säger också att det inte kommer att läggas till några ytterligare egenskaper till HTML5, vilket gör 
att webbutvecklare nu har ett stabilt sätt att implementera det på (Goldman, 2012).  
 
Det ska utvecklas för framtiden och det är upp till användaren, kunden i det här fallet, att se till så att 
de använder sig av den senaste versionen av webbläsare. Utveckling i HTML5 gör systemet väldigt 
kompatibelt och mobilt, samtidigt som det har möjlighet att ge användaren, kunden i det här fallet, en 
bra miljö att integrera med.  
 
Nedan följer en länk där det går att testa alla nya egenskaper inom HTML5, demonstrationen är 
skapad av Apple Inc. http://www.apple.com/html5/showcase/video/ 

Cascading Style Sheets (CSS3) 
Cascading Style Sheets (CSS) 3 erbjuder ökad flexibilitet när det gäller presentation av webbinnehåll, i 
stort sätt kan man säga att allt blir snyggare (Flores, 2011). Men precis som med HTML5, se HyperText 
Markup Language 5 sidan 6-11, finns det ingen webbläsare som har fullt stöd för CSS3. Men om man 
har bestämt sig för att utveckla med hjälp av HTML5 så bör man, enligt mig, också använda sig av 
CSS3 med samma anledning som ovan: Man ska utveckla för framtiden! 
 
CSS3 erbjuder en mängd egenskaper som dels gör det lättare för utvecklare att skapa effekter i grafik 
som förut endast var möjligt genom användning av till exempel Javascript. CSS3 stöds som sagt inte 
heller fullt ut av någon webbläsare idag, men de flesta egenskaperna stöds och många av egenskaperna 
har egentligen bara blivit uppgraderade och är i och med det bakåtkompatibelt med tidigare versioner 
av CSS. Allt detta för att kunna erbjuda användaren, i det här fallet kunden, en snyggare miljö att 
integrera med. Som Flores skriver i sin artikel:  
 
”Although these features might not be absolutely necessary to the functionality of a website, users are 
coming to expect a website to look awesome as well as operate cleanly. CSS3 makes it easier for 
designs that will make visitors “ooh and aah” over them to be implemented.”  

(Flores, 2011). 

HyperText Preprocessor (PHP) 
När det kommer till att välja serverskriptspråk (ett programmeringsspråk som används tillsammans 
med HTML för att prata med webbservern) till sin webbapplikation så finns det några språk, som är 
mer populära än andra, som man böra undersöka innan utvecklingen påbörjas. Nedan följer en 
utredning om varför jag vill förslå att använda PHP som serverskriptspråk i det här sammanhanget. 

 
Diagram 1, Ett diagram som i procent visar antalet webbsidor som använder olika typer av  
serverskriptspråk. (W3Techs, 2013) 
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I Diagram 1 ovan kan vi tydligt se att PHP är det mest använda serverskriptspråket idag och används 
på nästan 80 procent av alla webbsidor, och det är inte av någon slump. Det finns många fördelar med 
PHP, det har en öppen källkod och, enligt (Purer, 2009), stödjer det den mest vanligaste databasen 
MySQL.  

Purer, (Purer, 2009), skriver även att PHP är plattformsoberoende till skillnad från till exempel 
ASP.NET som kräver Windows som operativsystem. Han skriver även att syntaxen är väldigt lik andra 
programmeringsspråk som C och Java och är därför enkel att lära sig då många programmerare 
känner sig hemma med de språken. Han skriver också att PHP är ett stilrent språk där mycket kan 
åstadkommas med lite kod, vilket minskar utvecklingstiden.  

Purer, (Purer, 2009), skriver även att PHP gör det lätt att skapa sidor där utseendet skiljer sig för olika 
användare och gör det väldigt användbart vid webbapplikationer som ska använda sig av personliga 
sidor.  

Webbserver 
Apache HTTP Server är en gratis klient och utvecklad av ”The Apache Software Foundation”, den 
används i två tredjedelar av alla världens webbservrar enligt en undersökning av Netcraft (Netcraft, 
2013). Det beror till största del av att klienten erbjuder en öppen källkod som tillåter användare att 
själva konfigurerar den efter sina egna behov, den finns även tillgänglig till många operativsystem 
vilket gör att den är lätt att installera (The Apache Software Foundation, 2012). 
 
I dagsläget så tillhandahåller företaget en egen webbservice, där just webbserverprogrammet Apache 
HTTP Server är installerat på en lokal Linux-server. Den är konfigurerad efter deras nuvarande behov 
och tar hand om alla förfrågningar från de webbapplikationer företaget erbjuder idag. Jag ser det som 
bästa lösningen att även använda sig av den i utvecklingen av en webbaserad kundportal, mycket 
eftersom den redan är installerad och i drift. Men också eftersom den enkelt går att konfigurera efter 
nya behov.  

Active Directory 
Inloggning till Kundportalen är tänkt att ske med hjälp av en e-legitimationslösning, läs mer under 
Inloggning sidan 7-15. Lösningen kräver en katalogtjänst som identiteten kan slås mot för att kunna 
identifiera och auktorisera en person. 
 
En av de mest populär, om inte den populäraste, katalogtjänsten idag är Active Directory. En 
katalogtjänst som ingår i operativsystemet Windows Server och som är till för att innehålla 
information om olika resurser, som i det här fallet blir användare och kunder, i en domän. (Microsoft, 
2013) 
 
Det är ett enkelt sätt att autentisera en användare och möjligheten att koppla personifierad 
information. Alla kunder ska innehålla information om deras användare och dess personliga 
information, samt information om kunden själv. 

6.1 Hur ska en ny plattform kopplas ihop med nuvarande 
ärendehanteringssystem? 

Den här frågan syftar på hur plattformslösningen beskrivet ovan ska kopplas ihop med nuvarande 
ärendehanteringssystem.  
 
Jag vill föreslå att företaget tillämpar en funktion, som redan finns integrerat i deras 
ärendehanteringssystem och som de idag implementerar hos kunderna, för att på ett bättre sätt kunna 
hantera inkommande ärenden. Det är tänkt att supportärenden ska bli möjligt att skicka in via ett 
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webbformulär i portalen, se Supportärenden sidan 7-17, och med hjälp av den här tillämpningen bli 
möjligt att tas in direkt i ärendehanteringssystemet och inte manuellt behövas skapas från ett mail. 
Det är då också tänkt att med ärenden så finns det kopplat en e-legitimation, läs mer under Inloggning 
sidan 7-15, om användaren som har skickat ärendet och med hjälp av det direkt kunna skicka 
återkoppling och statusuppdatering på ärendet direkt till deras tjänst ”Mina sidor”, som ingår i avtalet 
som kunder har med företaget. 
 
Den här funktionen som kan tillämpas i ärendehanteringssystemet kommer då att gälla för alla typer 
av ärenden, ärendena kommer skiljas på med hjälp av etiketter. Det medför att jag även vill föreslå en 
funktion som gör det möjligt för användarna till kundportalen att beställa tillägg till kundens 
nuvarande produkter, läs mer under Beställningar sidan 7-18.  
 
Dessa lösningar kommer medföra en minimal förändring i intern kund- och ärendehantering på 
företaget, det inte finns inga direkta behov av förändring på de områdena och de blir bara ett onödigt 
kostsamt projekt att ändra på det för mycket. Det handlar inte om att försöka ändra på det sättet som 
företaget hanterar sina kunder på idag, utan att hitta lösningar som kan hjälpa till att avlasta ett 
ökande tryck från en ständigt stigande kundkrets. Så med hjälp av att börja använda sig av de 
funktioner som redan finns inbyggda i deras ärendehanteringssystem så kan företaget effektivt spara 
in på resurser och i det här fallet minska risken för ”human errors”. 
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7 Funktioner och lösningar 
Hela idén med kundportalen är att den ska hjälpa till att avlasta trycket från en ständigt ökande 
kundkrets och ge företagets nuvarande supportavdelning möjligheten att fortsätta tillämpa den höga 
servicestandard som de har idag, uppfylla behoven hos parterna. Det är samtidigt tänkt att den ska 
utvecklas med hjälp av den nyaste tekniken inom webbutveckling för att ge användaren möjligheten 
att integrera med den var som helst, när som helst och hur som helst. 
 
För att kundportalen på bästa sätt ska kunna erbjuda det som kunderna är ute efter och samtidigt 
avlasta kundhanteringen, så krävs det att den innehåller tekniska funktioner och andra lösningar som 
hjälper till med detta. Så vilka funktioner och lösningar kan tillsammans med kundportalen hjälpa till 
att hantera en växande kundkrets och ge båda parter en bättre miljö att integrera med? 

7.1 Inloggning 
För att effektivt kunna identifiera en användare hos kunden så föreslås en autentisering med hjälp av 
E-legitimation. E-legitimation motsvarar ett körkort eller ID-kort och det används vid legitimering 
över internet, den visar att du är just du när du har kontakt med myndigheter, kommuner, 
organisationer och företag på internet (E-legitimation, 2013).  

Det finns även en annan identifieringstjänst som heter SITHS. SITHS-kortet består av ett personligt 
Telia e-leg och ett tjänstecertifikat som fungerar både fysiskt och elektroniskt såväl i tjänsten som 
privat (Inera, 2013). SITHS-kort är ganska vanligt inom offentlig sektor och då de flesta av företagets 
kunder ingår i den kategorin så är det något som måste tas hänsyn till i den här lösningen.  

Företaget har utvecklat en egen e-legitimationslösning och mitt förslag är att den används i 
integrationen av kundportalen, man ska inte uppfinna hjulet på nytt.  

Inloggningen kommer att ske på så vis att användaren får välja om den vill logga in med hjälp av E-leg 
eller SITHS-kort. Därefter slås personnumret mot AD-kontot för att autentisera användaren, kolla om 
personnumret finns registrerat hos de användare som ska ha tillgång till systemet och till vilken kund 
som användaren tillhör. Därefter kan det kollas vilka system som kunden är beställare av och på så sätt 
fås möjligheten att endast behöva visa information för användaren som den är behörig till. I och med 
detta så kommer användaren hos kunden att ha tillgång till och se information som endast berör dem 
och kundportalen kan bli personifierad på ett effektivt sätt. 

Det finns även här några säkerhetsaspekter att belysa som handlar om hur man kontrollerar om en 
användare hos en kund verkligen är en del av kunden. Användaren kan ha bytt jobb, kanske till och 
med till en konkurrent till företaget, ska den då fortsätta ha tillgång till portalen? Givetvis inte. Men 
det går inte heller att lita på att kunden sköter sin uppgift och tar bort behörigheten för personen när 
denna eventuellt inte längre är en del av kunden. Därför föreslår jag en lösning, som även finns 
beskrivet under Active Directory sidan 6-13, där det måste ske en koppling mellan det interna AD-
kontot som ska sköta förfrågningar från portalen med kundens AD-konto. En koppling där det interna 
AD-kontot kan synkronisera och kolla så att ett personnummer som önskas ge behörighet för en kund, 
faktiskt är anställd hos den kunden. 

7.2 Min sida 
I portalen har jag tänkt att varje användare hos en kund ska ha tillgång till en personlig sida, Min sida. 
Den funktionen ska bygga på en redan befintlig tjänst som företaget erbjuder deras kunder idag som 
heter ”Mina sidor”. Här under ska det finnas hjälpande information om de produkter som kunden är 
beställare av, ärendestatus och erbjudas möjlighet att redigera information om sig själva. Information 
gällande kunden i helhet men samtidigt enskilt för varje användare, mer om detta nedan. 
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Behörigheter och administration 
Det är tänkt att alla användare hos kunden ska anges roller så som ”administratör”, ”anställd” eller 
”ekonomiansvarig” samtidigt som användaren läggs till i AD-kontot. Vyn här ska då anpassas för den 
typen av användare hos kunden som loggar in, vissa roller ska ge tillgång till mera funktioner än 
andra.  

Exempelvis så ska en administratör kunna ändra information om kunden, så som standardval för 
faktureringsmetod (post, e-faktura eller mail) och allmän företagsinformation, samtidigt som en vanlig 
anställd endast kan se dessa inställningar och inte redigera dem.  

Administratören ska även ha möjligheten att lägga till användare för kunden till systemet. I och med 
att det ska användas e-legitimation vid inloggningen så behöver egentligen bara administratören i det 
läget ange personens personnummer och vilken roll i systemet som den ska ha. Därefter uppdateras 
AD-kontot och den nya användaren har tillgång till systemet inom fem minuter, snabbt och effektiv.  

Ärenden 
När användaren hos kunden har skickat ett ärende med hjälp av supportformuläret eller som en 
beställning från kundportalen, så är det tänkt att alla ärenden för hela kunden ska visas och loggas här 
under användarens ”Min sida”. Så att alla användare som är kopplad till den kunden kan se status på 
alla ärenden som är skickade från dem.  
 
När användaren hos kunden har skickat in ett ärende med hjälp av något av formulären så är det tänkt 
att ett nytt ärende skapas här under och får en etikett som till exempel heter ”sent”. När en 
handläggare hos företaget har tagit hand om ärendet i ärendehanteringssystemet och ändrat etikett på 
ärendet där så ska det ske en automatisk uppdatering på etiketten för ärendet i kundportalen också. 
Ärendet kan då till exempel få etiketten ”work in progress”, där det även är angivet vem som är 
handläggare (vid supportärenden) och hur kunden direkt kan ta kontakt med denna för eventuella 
följdfrågor. 
 
Allt eftersom handläggaren behandlar ärendet så ska etiketten för ärendet i portalen uppdateras, vid 
en beställning så kan det till exempel ges etiketten ”contract ready to sign”. Men så att användaren får 
bekräftelse på att det faktiskt handläggs även om det kanske tar lång tid. Med det menar jag att minst 
dagligen så ska ärendet uppdateras, även om det kanske är med samma etikett. Så att användaren till 
kunden kan se ett datum och ett klockslag för när ärendet behandlades senast.  
 
Det handlar inte om att användaren i det här fallet inte litar på företagets kompetens, utan mera på det 
sätt som vi människor väljer att kommunicera idag med hjälp av sociala medier och olika typer av 
mobila enheter. Vi har lärt oss att sätta olika krav på återkoppling och bekräftelser vid våra handlingar 
i vardagen, vilket då i sin tur också speglar av sig på de sätt vi väljer att hantera arbetsrelaterade 
situationer.  
 
När ärendet är löst så är det tänkt att handläggaren stänger ärendet internt i 
ärendehanteringssystemet, läs mer i Bilaga C, och det är då också tänkt att ärendet i kundportalen ska 
få en etikett som till exempel säger ”solved” eller ”delivered” eventuellt tillsammans med en liten 
kommentar från handläggaren som beskriver hur det var löst. 
 
Användaren ska också ha möjligheten att sortera ärenden efter till exempel etikett eller datum. På så 
sätt blir det enklare för användaren att se vilka ärenden som är aktiva och inte. Samtidigt som 
användaren även ska kunna sortera på typ av ärende, gällande beställning eller supportärende. Det är 
också, som tidigare sagt, tänkt att alla användare hos en kund ska ha möjligheten att se alla ärenden 
som är skapade av den. Där den största anledningen ligger i att slippa riskera dubblering av ärenden. 
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Avtal 
Precis som med ärenden ovan så är det tänkt att alla avtal för en kund ska finnas tillgängliga här under 
användarens ”Min sida”. Det ska även vara möjligt att, för användare som kunden tycker har 
behörighet, ladda ner dessa avtal i PDF-format. Det är även tänkt att det ska vara möjligt att, för 
behöriga användare hos kunden, elektroniskt signera nya tilläggsavtal här med hjälp av e-legitimation, 
läs mer under Beställningar sidan 7-18. 

Notiscenter 
Under kundens ”Min sida” är det även tänkt att det ska finnas ett notiscenter som samlar och hanterar 
alla eventuella notiser som kunden vill få. Till denna funktion har jag hämtat inspiration från det 
notiscenter som finns i Apples mobila produkter och det är tänkt att det ska fungera på ett liknande 
sätt.  
 
Det är då tänkt att användaren hos kunden ska ha möjlighet att här under ändra hur den på olika sätt 
vill bli notiserad om olika händelser från andra funktioner i portalen, precis som Apples notiscenter 
ger användaren möjligheten att välja vilka applikationer som ska ge notiser. Till exempel vid ändring 
av status på ett supportärende eller vid nya kommentarer i ett forum, läs mer under Sociala medier 
sidan 7-19.  
 
Det är även tänkt att notiserna ska vara personifierade efter användaren och inte efter kunden, det vill 
säga att även om användare tillhör samma kund så kan de själva välja vad de vill få notiser om. 

Produkter och tjänster 
Under ”Min sida” så ska det även finnas tillgång till information om alla produkter och tjänster som 
kunden är beställare av. Den här informationen ska innehålla nerladdningsbara användarmanualer för 
varje enskild produkt eller en beskrivning på hur sådana kan hittas, om de till exempel är inbyggda i 
systemlösningen. 
 
Informationen ska även bestå av en så kallad FAQ (Frequently Asked Questions) för varje enskild 
produkt, där svar och lösningar på de vanligaste typerna av supportfrågor för just den produkten ska 
listas. Det är även tänkt att dessa FAQ-avsnitt ska hänvisas till i samband med att användaren försöker 
skapa ett nytt supportärende, läs mer under Supportärenden nedan. 

7.3 Supportärenden 
Jag vill förslå en lösning där användaren hos kunden har möjlighet att skicka in ett supportärende via 
ett formulär i kundportalen som sedan automatiskt tas in i ärendehanteringssystemet istället för att gå 
via mail som det gör idag.  

Det kommer att förenkla och öka säkerheten runt ärendehanteringen, gällande både kunden och 
supporthandläggarna. Användarens e-legitimation kommer att kopplas till ärendet så att den, via 
tjänsten ”Mina sidor” har möjligheten att se status på ärendet. Handläggarna slipper att manuellt föra 
över ärenden från mail och det blir i och med det mindre risk för ”human errors”. Det här är en tjänst 
som redan finns inbyggd i ärendehanteringssystemet och som företaget erbjuder till deras kunder 
idag. Det är därför något som även företaget enkelt skulle kunna integrera med hjälp av några enklare 
konfigurationer i systemet.   

I formuläret ska användaren definiera vilket område som ärendet gäller, här ger jag förslaget att man 
direkt kopierar de val som kunden kommer att få i form av den nya telefonväxeln, se Bilaga C, för att 
skapa en enlighet och igenkänningsfaktor. Det kommer även vara användbart för supporthand-
läggaren då ärenden kommer med enhetliga etiketter så att de enkelt kan sorteras och tilldelas.  
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Användaren ska även ha möjligheten att bifoga filer direkt via formuläret och i och med att ärenden är 
tänkta att läggas upp automatiskt i ärendehanteringssystemet så kommer även de bifogade filerna att 
automatiskt läggas upp som handlingar.  

Utöver det så behöver egentligen bara användaren ange vad ärendet handlar om i ett nytt textfält 
innan ärendet skickas. Eftersom användaren är identifierad med hjälp av e-legitimation så behövs inte 
ett alternativ där användaren behöver ange sitt namn och kontaktuppgifter. Utan systemet kan istället 
automatiskt hämta de person- och kontaktuppgifter som användaren har angett i tjänsten ”Mina 
sidor”, läs mer under Min sida sidan7-15, och skicka med dem i ärendet. 

7.4 Beställningar 
Den här lösningen har ett liknande syfte som Supportärenden på sidan 7-17. Här är det tänkt att 
kunden ska få möjligheten att beställa tillägg till sina beställda system genom en utcheckningsfunktion 
i kundportalen.  
 
Användaren hos kunden integrerar med en vy där tillgängliga tillägg för deras system finns listade och 
där det är tänkt att de önskade tillägget markeras och läggs i varukorgen, precis som vid annan e-
handel. Vid utcheckningen så får användaren möjlighet att via olika fält ange eventuella ändringar för 
den faktureringsinformation som finns lagrad för kunden under ”Min sida”, exempelvis 
faktureringsmetod och referenspersoner.  
 
Eftersom kunden är identifierad genom användarens e-legitimation så går det ganska enkelt att ta 
fram fakta om kunden och på sätt, genom befintliga prislistor, kunna skriva ut ett pris för 
upphandlingen. Dock så måste det tas hänsyn till lagen om offentlig upphandling 
(Socialdepartementet, 2007), eftersom det gäller upphandlingar av bolag inom den offentliga sektorn 
och en summa för maxgräns vid enskilt köp måste eventuellt sättas. 
 
Sen när användaren väljer att skicka beställningen så kommer den tas emot som ett ärende, precis som 
med ett supportärende, och automatiskt läggas upp i ärendehanteringssystemet med medföljande 
information. Men då med en etikett som säger att det är en beställning. Användaren måste vara satt 
som behörig av kunden för att få utfärda en sådan här tjänst och kommer att behöva signera 
beställningen med sin e-legitimation. 
 
Ett nytt tilläggsavtal kommer så småningom att skapas och nu förslagsvis även vara tillgängligt att 
signeras elektroniskt istället för via post. Samtidigt som det är tänkt att det är en funktion som kunden 
ska kunna välja om den vill använda eller ej, läs mer under Min sida sidan7-15.  
 
Den här lösningen är tänkt att fungera så att när det nya tilläggsavtalet är skapat så laddas det upp till 
kundens ”Min sida”, där har kunden möjlighet att granska det direkt i webbläsaren och ladda ner det i 
PDF-format både före och efter eventuell signering. I och med att avtalet laddas upp till portalen så 
skickas en notis till kunden både internt i systemet och via mail om att ett nytt avtal finns att signera. 
 
Efter granskning så får användaren, som bör ha autentiserats som en behörig person för denna 
egenskap, möjligheten att elektroniskt signera avtalet med hjälp av e-legitimation. Även avtal som har 
signerats via post bör laddas upp till portalen i PDF-format så att kunden vid senare tillfälle kan logga 
in och får möjligheten att ladda ner dem. 
 
Allt detta kommer att effektivisera beställningen av tillägg. Det kommer att gå snabbare genom att det 
blir mindre muntlig kontakt mellan parterna och att det finns möjlighet att slippa skicka post. Det 
kommer skapa färre ärenden där kunderna frågar om aktuella avtal, då alla avtal finns för dem att 
ladda ner själva via portalen. 
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7.5 Sociala medier 
Vi människor har blivit mer och mer informationsberoende, vilket har hjälpt sociala kanaler så som 
Facebook och Twitter att blomstra och som idag mångt och mycket är delar av våra liv. Det visar på att 
sociala kanaler idag är ett otroligt kraftfullt verktyg för ett företag att nå ut med information till 
allmänheten. De är en del av vår vardag och har blivit en naturlig informationskälla i samhället. 

För att ytterligare effektivisera kommunikationen och informationsflödet mellan parterna så kommer 
jag att föreslå integration av några sociala medier i portalen. Medier så som Facebook, Twitter och 
forum av olika slag. Kanaler som kommer hjälpa företaget att sprida information, samtidigt som de 
erbjuder en hjälpande hand till kunderna. 

Facebook och Twitter 
Företaget har idag en mängd olika Facebook-sidor och Twitter-konton som riktar sig mot olika 
målgrupper i kundkretsen.  

Mitt förslag blir här att på portalens startsida, den sida som användaren först av allt möts av när den 
loggat in i kundportalen, ge användaren möjligheten att presenteras för ett nyhetsflöde från en vald 
kanal. Det vill säga att under ”Min sida” och ”Notiscenter” så kan användaren bestämma själv vilka 
(om någon) av alla Facebook- och Twitterkanaler som ska visas i nyhetsflödet.  

Det här ger möjligheten för företaget att kunna nå ut med information direkt i kundens arbetsmiljö, 
samtidigt som det visar respekt för användaren hos kunden och låter den välja vilka flöden (om något) 
som ska visas och tvingar inte på information som annars är frivillig att ta del av.  

Det här är inte tänkt att vara en kanal där det ska publiceras viktig information för kunden, utan mera 
en informativ kanal som ska uppdatera användaren hos kunden om saker som händer runt om i 
koncernen. Information som användaren själv väljer om den vill ta del av utan att behöva integrera 
med flera olika plattformar. 

Diskussionsforum 
Det ska finnas tillgång till ett forum som ger användaren hos kunden möjligheten att ställa enklare 
verksamhetsfrågor som eventuellt en användare hos en annan kund kan svara på. Det är tänkt att ett 
sådant här forum ska vara öppet mellan alla kunder och användare som brukar samma 
system/tjänster och blir då ett sätt att integrera med varandra. 

Jag tror att detta i många fall kan vara en bra funktion då det bland annat finns verksamhetsfrågor 
som kanske inte företagets support är bäst lämpad att svara på. Användaren hos kunden kan då ställa 
en öppen fråga till andra kunder i ett sådant här forum och hoppas att en annan användare har en bra 
lösning på problemet.  

Då all användare är inloggade med e-legitimation så är det enkelt att, för varje inlägg och svar i 
forumet, skriva ut användarens namn och tillhörande kund. Dels för att ge användarna information 
om varandra, men samtidigt underlätta för en administrator hos företaget som kollar innehållet i 
forumet. 

En användare kan välja att prenumerera på ett inlägg och får då notiser via mail eller direkt i portalen 
när någon kommentar lagts till, användaren få automatiskt en notis när någon annan har 
kommenterat på en fråga som den själv har lagt ut för att inte missa ett svar. 
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Önskemålsforum 
Det här blir tänkt som ett forum där användare hos kunder kan lägga upp önskemål om förbättringar 
eller funktioner. Samma sak som med diskussionsforumet ovan så är det tänkt att det ska vara öppet 
mellan alla kunder och användare som brukar samma system eller tjänst.  

De andra användarna kan då se dessa förslag och det är då tänkt att tillämpa en funktion som tillåter 
användarna att rösta på andras inlägg. Det vill säga att om en användare hos kund A lägger ut ett 
önskemål om en förbättring i produkt X, så kan en användare hos kund B, som också brukar produkt 
X, gå in och se det önskemålet och helt enkelt rösta på att det är ett bra önskemål.  

På så sätt blir forumet som en prioriterad lista med eventuella förbättringar på produkt X, där de 
önskemål som fått flest röster ligger högst upp. En lista som direkt har skapats av kunderna själva och 
som företagets utvecklingsteam kan ta tills sig information från i mån av produktutveckling. 

Nyhetsforum 
Ett forum där en administrator från företaget har möjligheten att publicera information om nyheter 
och uppdateringar. Det går även att använda forumet för att lägga ut tips och trix om produkter och 
tjänster, till exempel ”kom ihåg att du kan göra A, när du ska göra B så blir det sen enklare att göra C”.  
 
Det ska även vara möjligt att lägga upp informationsvideos i det här forumet och med hjälp av 
utveckling i HTML5 så blir det möjligt för kunden att se dem via vilken enhet som helst, se HyperText 
Markup Language 5 (HTML5) sidan 6-11.  
 
Det blir ett specifikt forum för varje produkt eller tjänst och det är tänkt att, som med de andra 
forumen, vara öppet att se för alla användare hos kunder som brukar de system och tjänster som berör 
det forumet.  
 
Det här är också tänkt att vara källan till ett nyhetsflöde som alltid ska visas för användaren på 
startsidan, eftersom det är ett flöde som är tänkt ska vara för viktig och användbar information och 
inte bara för kundens intresse. Det är även tänkt att det ska vara lite inspirerat av Facebook’s sätt att 
visa och integrera med inlägg, just för att skapa en likhet med något som användarna redan idag är 
bekanta med och då har lätt för att förstå och integrera med. Användarna har då möjligheten att gilla 
ett inlägg för att visa tacksamhet över att det var bra och hjälpsam information. Det skulle även gå att 
lägga in möjligheten för användaren hos kunden att skriva en kommentar till ett inlägg för att 
ytterligare visa sin tacksamhet.  
 
Det är inte tänkt att användarna ska få några notiser från detta forum utan det ska alltid synas på 
startsidan till kundportalen. Det ska dock gå att se hur många som gillar ett inlägg för att väcka 
uppmärksamheten hos andra användare att läsa det inlägget. 
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8 Slutsatser 
Det har, ur resultatet från de kvalitativa studierna, framkommit att det redan i dagsläget finns behov 
av en kundportal som kan hjälpa till med kundhanteringen hos företaget. Det har blivit känt att 
handläggare på företaget ibland upplever tidsbrist vid hantering av ärenden och att det där ibland 
slarvas med loggning av ”enklare” ärenden. Min reflektion är att det börjar komma in lite mer ärenden 
än vad de effektivt kan hantera med nuvarande resurser och behovet av en kundportal som kan hjälpa 
företaget med att avlasta runt kundhanteringen bli än mer tydlig.  
 
Behovet som kunderna har speglat kan i mångt och mycket kopplas direkt mot behovet som företaget 
har. På grund av en positivt ökande kundkrets så har det visat sig att företagets nuvarande resurser, 
främst runt supportärenden, stundvis blivit överbelastade. Vilket har resulterat i att kunderna ibland 
känner av en informationsbrist. Det här behovet av information tror jag grundar sig i hur vi människor 
utsätts för information i dagens vardag. Det är sådant tryck på sociala medier och människor har 
snabb tillgång till information vart de än befinner sig och de, fram för allt yngre, personer som 
kommer in i arbetslivet idag förväntar sig att allt ska gå lika snabbt och vara lika lättillgängligt.  
 
Människor idag blir hellre bombade med information än att inte få någon information alls. Det blir i 
och med det ännu tydligare att utveckling av en kundportal är helt rätt väg att gå för att uppfylla dessa 
behov. En portal som båda parterna kan vända sig till dygnet runt och vart de än är för att snabbt och 
enkelt kunna ta del av information, trycka ut information och kommunicera med varandra. Den 
kommer att hjälpa till att minska antalet supportärenden och företagets nuvarande supportavdelning 
får möjligheten att hantera en större kundkrets med samma höga service som finns idag. 
 
En ny kundportal som är utvecklad med avseende på de lösningsförslag jag presenterat i den här 
rapporten kommer att hjälpa till att avlasta runt företagets kund- och ärendehantering. Många av de 
funktioner och lösningar jag har presenterat tidigare kommer att minska antalet supportärenden, 
supportärenden som kan ses som ”onödiga” och egentligen är ärenden som kunden själv skulle kunna 
lösa på egen hand. Detta kommer resultera i att företaget istället kommer får tillgång till mera resurser 
än i dagsläget och att den höga servicestandard som de strävar efter kan fortsätta erbjudas. 
 
Handläggarna slipper då förhoppningsvis att skippa loggningen av ”enklare” ärenden och istället ta sig 
tiden att logga varje ärende så att en bra och tydlig FAQ kan skapas för kundportalen. 
Avtalshanteringen kommer att gå snabbare och båda parterna slipper ”onödigt” pappersarbete och 
förhoppningsvis kommer det leda till att ärenden i allmänhet löses snabbare och sparar in på resurser 
för båda parterna. 
 
Kundportalen kommer även att hjälpa till att snabbare få ut mer information till kunderna. Genom att 
utveckla portalen på tidigare förslaget sätt så kommer användarna hos kunderna att ha få tillgång till 
mera information än vad de flesta får i dagsläget. De får möjligheten att enkelt ställa öppna frågor som 
kan besvaras av andra användare, de får möjligheten att enklare påverka eventuella förbättringar och 
de kan enkelt och smidigt ta del av alla nyheter från så väl hela koncernen som för en specifik produkt.  
 
Genom att samla den mesta informationen under kundportalen så kommer det samtidigt att hjälpa 
företaget och få deras kunder att verkligen använda den. Alla som läst systemutveckling vet att kunder 
inte gillar förändringar, det gäller att få kunderna att se fördelarna med den och jag tror att så fort de 
har blivit introducerade till alla nya förbättringar så kommer det att gå snabbt.  
 
Sammanfattningsvis så kommer kundportalen att bli en plattform som samlar all information på ett 
ställe och med hjälp av ny teknik blir den tillgängligt för användaren var som helst, när som helst och 
hur som helst. För att på bästa sätt uppfylla människors behov av snabb information och enkel 
tillgänglighet. Den kommer att hjälpa företaget att avlasta kundhanteringen och erbjuda båda parterna 
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ett smidigare arbetssätt. Kort och gott så behövs kundportalen för att företaget ska fortsätta vara 
marknadsledande på det sättet de är idag. 

8.1 Mina mål 
Jag känner att jag till stor del har uppfyllt de mål som jag satte upp innan arbetet började. Jag har 
lyckats göra en intervju på fyra av fem planerade kunder till företaget, som har tillhandahållit mig med 
ett mycket bra material för arbetet. Jag har även haft väldigt bra kontakt med personal internt på 
företaget och som också försett mig med bra faktaunderlag som lett mig till det resultat jag har 
presenterat.  
 
Eftersom jag lyckades utföra de två studierna så kunde jag gå vidare för att undersöka och besvara 
vilken plattform som skulle vara enklast för kunden att integrera med samt hur den i så fall skulle 
kopplas ihop med nuvarande ärendehanteringssystem.  
 
Då jag har lyckats identifiera att företagets och dess kunders behov av en kundportal idag är rätt så 
stort och att den effektivt kommer att hjälpa till att hantera en större kundkrets, så har jag även 
kommit fram till ett antal funktioner och lösningar till portalen som effektivt ska kunna hjälpa till med 
det hela.  
 
Det mål som jag inte hunnit med är ett grafiskt förslag på användargränssnitt i form av en ”mock-up”. 
Men det var ett mål som jag utgick från i början endast skulle göras i mån av tid och var förberedd på 
att annat kunde dra ut på tiden. Det var, som jag också var beredd på innan arbetet började, 
intervjuerna som drog ut på tiden. Den fasen i arbetet där jag behövde göra intervjuerna mot kunderna 
inföll på en vecka där det var många röda dagar och många av intervjudeltagarna var lediga. 
 
Sammanfattningsvis så har jag uppfyllt alla mina mål förutom att jag inte fick tid över till en ”mock-
up”. Jag tycker att det är synd att det blev så, jag hade gärna kunnat fortsätta arbetet och utifrån mina 
presenterade lösningar kunna måla upp en grafisk bild på det hela och på så sätt uppfylla önskemålet 
från företaget. Men jag tycker samtidigt att jag på ett bra sätt har kunnat besvara mina frågeställningar 
och kommit fram till ett bra lösningsförslag för hur företaget på bästa sätt ska utveckla en kundportal 
som hjälper till med kund- och ärendehanteringen. 

8.2 Begränsningar 
Den enda begränsning jag kan se med mitt lösningsförslag är valen av webb- och serverskriptspråk. 
Det kanske inte är så mycket begränsningar, utan mera en anpassning i form av kompetenser inom 
företaget. Eftersom det är de som ska utveckla detta system i framtiden så måste de utgå från den 
kompetens och kunskap de har och inte i onödan slösa resurser på att utveckla i ett språk som ingen 
känner sig bekant med och som då i sin tur kan skapa onödiga problem. Mina förslag är helt och hållet 
baserade på egna och vetenskapliga kunskaper inom webbutveckling och tar inte direkt hänsyn till 
företagets interna kompetens. 
 
En annan aspekt som kan ses som en begränsning vid fortsatt utveckling är att företagets kunder till 
mestadels består av organisationer inom den offentliga sektorn. Det kommer troligen medföra att ett 
system som det här blir begränsat på grund av riktlinjer och kanske till och med lagar, till exempel 
lagen om offentlig upphandling (Socialdepartementet, 2007) som kommer beröra en eventuell 
beställningsfunktion, läs mer under Beställningar sidan 7-18.  

8.3 Framtida arbete 
Om företaget bestämmer sig för att utveckla en kundportal som bygger på mitt lösningsförslag så kan 
det medföra ändringar i eventuella arbetsuppgifter och ansvarsområden hos de anställda. Det gäller 



 

 

Adam Holmkvist 
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp 

8-23 
 

att kundportalen verkligen fungerar som det är tänkt vid utvecklingens början och att den hålls 
uppdaterad med hjälp av att det tillsätts moderatorer från personalen som ansvarar över detta.  
 
Jag fick under en föreläsning om sociala medier, vid en kurs på Designhögskolan i Umeå, reda på att 
det sämsta som kan hända med en informationskanal är att den ”dör av”, då är det otroligt lätt att 
användarna går tillbaka till det sättet som de vet fungerade förut och att starta upp en 
informationskanal som en gång ”dött” i princip är omöjligt. Så det är viktigt att företaget utser 
personal som får agera moderatorer för portalen. Moderatorer vars uppgifter blir att dagligen 
administrera portalen så att den alltid hålls uppdaterad med korrekt information. Hålla koll på 
eventuella forum så att samtalen där förs på ett korrekt sätt, ansvara för att ge återkoppling på 
eventuella frågor från användare samt ge övrig berörd personal uppdateringar om återkoppling från 
användare. 
 
Detta medför troligtvis att det måste utföras eventuella ändringar i ansvarområden hos personalen på 
företaget. Det är upp till företaget själva att fördela ansvaret och det kan handla om att utse allt från en 
person som ansvarar för allt, till att fördela det mellan alla som jobbar där i nuläget. Mitt personliga 
tycke ligger nog i att man väljer ut personer på företaget, några från support som kan ansvara för 
återkoppling på frågor, några utvecklare som ser till att allt teknisk fungerar, några från 
säljavdelningen som ansvarar för beställningar och leveranser av produkter samt ser till att eventuella 
avtal signeras korrekt. Sen skulle jag också föreslå att företaget utser en person som är 
”huvudmoderator”, vars uppgift blir att hålla en översiktlig koll på allt som händer på portalen och blir 
i och med det den som har huvudansvaret för allt material och det som sker i portalen. 
 
Det är som sagt otroligt viktigt att en informationskanal som denna ständigt hålls uppdaterad och 
visar att den ”lever”. Det är viktigt att företaget har klart med dessa ansvarsområden och 
arbetsuppgifter redan under projektets början för att underlätta arbetet hos dessa personer senare. Allt 
för att kundportalen ska kunna underhållas på ett effektivt och bra sätt. 
 
Slutligen så vill jag föreslå framtida arbete som gäller en uppdatering i deras eget 
ärendehanteringssystem. En uppdatering, eller kanske snarare ett tillägg, som gör det möjligt för 
handläggare att välja automatiska svar vid ärenden. Jag har fått uppgifter om att det finns en funktion 
i systemet idag och att det egentligen bara skulle behövas en konfigurering i den funktionen för att 
kunna tillämpa en typ av FAQ-svars-funktion. Det blir då en väldigt tidssparande funktion som 
samtidigt inte behöver mycket resurser för att implementeras. 
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Bilagor 
Bilaga A 

A. Intervjufrågor – Personal 
1) Hur är information om era produkter och tjänster lagrad? 
2) Hur hanteras supportärenden? 
3) Hur hanteras beställningar? 
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Bilaga B 

B. Intervjufrågor – Kunder 
1) Hur kommunicerar ni med företagets kundsupport idag? 
2) Finns det kommunikationsmedier som ni saknat? 
3) Hur agerar ni när ni stöter på problem och behöver hjälp? 
4) Hur gör ni en felanmälan idag? 
5) Hur gör ni för att lämna ett önskemål om förbättring/nya funktioner till befintliga produkter och 

tjänster? 
6) Hur beställer ni en produkt eller tjänst idag? 
7) Hur hittar ni teknisk information om era produkter och tjänster? 
8) Hur är tillgången till användarmanualer?  
9) Hur får ni information om uppdateringar? 
10) Hur får ni information om nyheter? 
11) Finns det någon information som ni saknat? 
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Bilaga C 
C. Sammanställning av personalstudie 

Hur är information om era produkter och tjänster lagrad? 
All produkt- och tjänsterelaterande information finns lagrad lokalt i ett versionshanteringssystem på 
servrar. I princip alla lokala servrar är Linux-baserade och de databaser som används mest använder 
sig av SQL. Alla webbaserade tjänster och applikationer körs mot en Apache HTTP server som är 
installerat lokalt på en Linux-server. 

Hur hanteras supportärenden? 
Hela supportärendehanteringen är indelad i tre olika huvudgrupper: 

• 1st-line, som tar emot och registrerar ärendet. Tilldelar därefter en handläggare i ”2nd-line” 
som tar över ärendet och kundkommunikationen. 

• 2nd-line, får ett ärende tilldelat av ”1st-line”. Tar över ärendet och kundkontakten. Försöker 
lösa ärendet på egen hand, behövs ytterligare kunskap så kontaktas en ”3rd-line” supporter. 

• 3rd-line, blir kontaktad av ”2nd-line” handläggare vid allvarligare fel eller i behov av en akut 
programfix. Tar inte över någon kundkontakt utan kommunicerar endas internt med ”2nd-
line” handläggaren. 
 

Handläggarna använder sig av ett ärendehanteringssystem som företaget själva utvecklat och levererar 
till kunder. Ärenden kommer in via mail till Outlook och fördelas automatiskt till rätt inkorg beroende 
vilket system det gäller. Därefter skapar 1st-line support ett ärende (för internhantering) i 
ärendehanteringssystemet, där man anger vilken produkt det gäller, vem som blir 2nd line-
handläggare och en kort sammanfattning av vad problemet gäller utifrån kundens 
problembeskrivning.  
 
Original-mailet kopplas även till ärendet så att 2nd-line handläggaren har tillgång till det. Sen när 
ärendet sparas så skickas automatiskt ett bekräftelsemail till kunden för att visa att ärendet är 
omhändertaget. När ett ärende är avklarat och löst så markeras det som stängt i 
ärendehanteringssystemet av 2nd-line handläggaren. 
 
Samma sak gäller via telefon, ärendet läggs upp i ärendehanteringssystemet och kunden får kvittens 
via mail. Ibland händer det att frågan kan besvaras direkt, då läggs inget nytt ärende upp i systemet då 
det tar för lång tid. Här ska även telefonväxeln struktureras om inom en snar framtid, kunden kommer 
då att få ett antal huvudval att välja mellan för att underlätta för både supportpersonal och kunder. 
Samtalet kommer då att kopplas direkt till rätt supporthandläggare. 
 
80 procent av alla ärenden kommer in via mail och 20 procent kommer in via telefon. Det förekommer 
cirka 20 ärenden per dag och alla ärenden sparas lokalt på servrarna i tre månader. Alla avtal 
innehåller ett SLA (Service-level agreement) specifikt för kunden och som ska se till att alla 
supportärenden hanteras enligt överenskommelser, se (Service Level Agreement Zone, 2007) för mer 
information. Det är skrivet ett SLA i ramavtalet, så det förkommer bara undantag för det kunder som 
kan ha ärenden som absolut inte får ta för lång tid, ärenden som alltid är akuta och som kräver direkt 
lösning. 

Hur hanteras beställningar? 
Beställningar är också ärenden och tas emot på samma sätt som supportärenden, de märks då med 
”beställning”. Vid varje ny beställning, även om det bara är ett tillägg till ett system, så tecknas ett nytt 
avtal, oftast då ett tilläggsavtal som bygger på tidigare avtal. Avtalen signeras av båda parterna via 
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vanlig post. Fakturor skickas antingen via e-faktura eller via post enligt kundens önskemål med 
angiven referens. 
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Bilaga D 

D. Sammanställning av kundstudie 

Hur kommunicerar ni med företagets kundsupport idag? 
Kundrepresentant 1 
Huvudsakligen via mail och telefon till service desk, beror lite på typ av ärende. Vid akuta ärenden så 
väljs telefon för snabbare kommunikation, annars sker det via mail. 
 
Kundrepresentant 2 
Mail till service desk. Blir ibland uppringda av handläggare från företaget. 
 
Kundrepresentant 3 
Mail till service desk. Ringer vid brådskande ärenden för att få veta status på ärendet. 
 
Kundrepresentant 4 
Mail till service desk. Har nyligen tecknat ett nytt avtal med företaget som ska förhindra att ärenden 
”ramlar mellan stolarna”. Det är en modell som medför kontinuerliga distansmöten varje månad, samt 
några fysiska möten varje år. 

Finns det kommunikationsmedier som ni saknat? 
Kundrepresentant 1 
Det räcker för dem som det är nu. 

Kundrepresentant 2 
Vad som helst, bara det ger snabbare svar!  
Vill ha snabbare återkoppling på ärenden. 

Kundrepresentant 3 
Har pratat med företaget om att använda ett annat ärendehanteringssystem. Har saknat användning 
av något liknande, då det systemet (enligt kundrepresentanten) visar och hanterar ärenden på ett 
bättre sätt. Det ska även (enligt kundrepresentanten) vara snyggt och lätt att använda. 

Kundrepresentant 4 
Det är bra kommunikation idag, vanliga ärenden går via mail. Bra personlig kontakt! Ringer även 
direkt till specifika personer. 

Hur agerar ni när ni stöter på problem och behöver hjälp? 
Kundrepresentant 1 
Kontrollerar först den egna infrastrukturen. Annat bolag sköter om IT-driften, så kolla med dem först. 
Kollar så att tjänsterna är igång, startar om och gör rutin checkar. Därefter går det vidare till ett 
supportärende. 

Kundrepresentant 2 
Via telefon, då mail tar för lång tid. 

Kundrepresentant 3 
För de problem som inte kan lösas på plats så kontaktas företaget via mail till service desk. Vid 
brådskande ärenden så används telefon. 



 

 

Adam Holmkvist 
VT 2013 
Examensarbete, 15 hp 
Kandidatprogrammet i Datavetenskap, 180 hp 

8-30 
 

Kundrepresentant 4 
Lite från fall till fall. Mailar till service desk eller kan vid akuta frågor ringa direkt till handläggare på 
företaget. 

Hur gör ni en felanmälan idag? 
Kundrepresentant 1 
Över mail och telefon till service desk. 

Kundrepresentant 2 
Oftast är det bråttom och då ringer de direkt till en handläggare på företaget eller mailar till service 
desk vid mindre brådskande ärenden. 

Kundrepresentant 3 
Samma som föregående fråga. 
 
Kundrepresentant 4 
Alltid via mail till service desk. 

Hur gör ni för att lämna ett önskemål om förbättring/nya funktioner till 
befintliga produkter och tjänster? 

Kundrepresentant 1 
I regel under möten med handläggare från företaget. 

Kundrepresentant 2 
Oftast under möten med handläggare från företaget. Kan även ske under direkt mailkontakt med 
handläggare. 

Kundrepresentant 3 
Skickar direkt till service desk via mail. Vid större ärenden så bokas möten med handläggare från 
företaget där de pratar om möjligheter och önskemål. 

Kundrepresentant 4 
Mail till service desk, det står i avtalet. Kan även ske muntligt över telefon. I och med det nya avtalet 
har en förvaltningsledare utsetts. 

Hur beställer ni en produkt eller tjänst idag? 
Kundrepresentant 1 
Samma som föregående fråga. 

Kundrepresentant 2 
Sker via telefon eller via fysiska möten med handläggare. 

Kundrepresentant 3 
Via direkt kontakt med handläggare.  

Kundrepresentant 4 
Via service desk, mail eller telefon. I och med det nya avtalet så sköts alla beställningar av 
förvaltningsledningen. 
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Hur hittar ni teknisk information om era produkter och tjänster? 
Kundrepresentant 1 
Under möten med handläggare från företaget. 

Kundrepresentant 2 
Ringer och frågar. 

Kundrepresentant 3 
Det ända som finns tillgängligt är det som de skrivit själva. 

Kundrepresentant 4 
Vet faktiskt inte… Möjligtvis att IT-driften har information, men hon personligen vet inte. 

Hur är tillgången till användarmanualer?  
Kundrepresentant 1 
Känner inget direkt behov av några manualer.  

Kundrepresentant 2 
Följer inte med. Har frågat efter någon vecka och då fått en manual. Tyvärr så är det (enligt 
kundrepresentanten) ganska dåliga manualer, hoppar över ”enkla” steg. Känner då att det i sin tur 
skapar onödiga problem och supportärenden. 

Kundrepresentant 3 
Har bara tillgång till egna noteringar som skrivits själv. Kontaktas handläggare så fås bra svar och 
vägledning, men finns inget som kan tas fram på egen hand. Borde (enligt kundrepresentanten) 
skickas med! 

Kundrepresentant 4 
Finns en integrerad manual till ett av systemen som de brukar. Känner inte av någon manual till de 
övriga systemen. 

Hur får ni information om uppdateringar? 
Kundrepresentant 1 
Sker vid regelbundna telefonmöten med handläggare från företaget. Sker månadsvis, minst ett fysiskt 
möte per år. 

Kundrepresentant 2 
Under möten med handläggare från företaget. Via nyhetsbrev. Har även fått uppdateringsinformation 
vid supportärenden - har rapporterat ett fel och får veta att det finns en ny version. 
 
Kundrepresentant 3 
Får väldigt lite information om uppdateringar och nyheter. Fick tips om nya mallar via en lunch. 

Kundrepresentant 4 
En gång om året sker en typ av konferens där de får information om uppdateringar och kommande 
versioner. Via nyhetsbrev. 

Hur får ni information om nyheter? 
Kundrepresentant 1 
Samma som föregående fråga. 
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Kundrepresentant 2 
Samma som föregående fråga. Mesta nyheterna sker via personlig kontakt. 

Kundrepresentant 3 
Samma som föregående fråga  
 
Kundrepresentant 4 
I stort sett samma som föregående fråga. Nyhetsbrev. 

Finns det någon information som ni saknat? 
Kundrepresentant 1 
Det man inte vet om saknar man inte. 

Kundrepresentant 2 
Vill få bättre information innan en uppdatering, vad innebär den egentligen? Så att de hinner 
informera övriga användare vad som kommer att hända innan det händer.  

Kundrepresentant 3 
Lite löst med vem som tar tag i vissa ärenden, bättre status på supportärenden. Lite information utåt, 
får väldigt lite information om nyheter och uppdateringar. Vill veta mer vad som händer! 

Kundrepresentant 4 
Saknad av användarmanualer. Vill ha tillgång till och se status på alla ärenden som skickats till service 
desk. Bättre information vid försenade uppdateringar. Just de får det med hjälp av den nya modellen 
som ingår i deras nya avtal, men kan tänka sig att andra saknar det. 


