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SAMMANFATTNING 

 
Effektiv kundsupport har blivit allt viktigare och studier visar på att de kunder som 
lämnar företag gör det till följd av dålig service. Anledningen till att uppsatsgruppen valt 
Customer Relationship Management (CRM) som ämnesområde är på grund av egna 
erfarenheter och upplevelser av dålig och opersonlig kundsupport. På grund av detta 
finner uppsatsgruppen att det är intressant att undersöka hur företag hanterar kundsupport 
och hur informationsteknik (IT) kan stödja denna verksamhet. Uppsatsen är skriven ur ett 
deduktivt angreppssätt som kännetecknas av att empirisk data testas mot befintlig teori. 
Det empiriska materialet samlades in genom att intervjua fem företag som bedriver 
support med stöd av IT. Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva hur supportärenden 
kan hanteras med stöd av IT och analysera viktiga aspekter i supporthanteringsprocessen. 
Utifrån detta har uppsatsgruppen sammanställt en generell supporthanteringsmodell som 
presenteras i slutsats och i bilaga 2. Slutsatsen av studien är att personalaspekten i 
supporthantering har karaktäriserats av motivation, utbildning och nöjdhet som de 
viktigaste delarna. IT-aspekten har i sin tur karaktäriserats av informationstillgänglighet, 
integration av system, samt att IT bidrar till en ökad effektivitet och kvalitetssäkring. IT 
och personal har visat sig vara betydande på så vis att de är grundpelarna för att bedriva 
support. Supporthanteringsprocessen är den del som sammanfogar IT och personal och 
enligt uppsatsgruppen den metod eller de rutiner som används för att styra 
supporthanteringsverksamheten i organisationen. Enligt uppsatsgruppen så går det inte att 
bedriva en supporthanteringsprocess utan IT. IT har på så vis fastställt sin roll som en av 
grundpelarna och är en oskiljaktig del av supporthanteringsprocessen. 
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ABSTRACT 
 
Effective customer support has become increasingly important and studies show that 
customers who leave a company make it as a result of poor service. The reason for why 
the authors of this study chose Customer Relationship Management (CRM) was because 
of their own experiences of poor and impersonal customer support. Because of this the 
authors found it interesting to examine how companies handle customer support and how 
information technology (IT) can support it. The paper is written from a deductive 
approach which is characterized by empirical data being tested against existing theory. 
The empirical data was collected by interviewing five companies engaged in support with 
the support of IT The purpose of this paper is to describe how customer support errands 
can be managed with the support of IT and analyse other important aspects of the 
customer support process. On this basis the authors have compiled a general customer 
support model presented in the conclusion, and in appendix 2. The conclusion of the 
study is that staff in customer support is characterized by motivation, education and 
satisfaction as the key elements. The IT aspect in turn has been characterized by 
availability of information, system integration and that IT contributes to improving the 
efficiency and quality assurance. IT and staff has proven to be significant in the sense that 
they are the pillars to carry out customer support. The customer support process is the 
part that combines IT and staff, and according to the authors a method or procedure used 
to control customer support. According the authors you can not manage a customer 
support without IT. IT has thus defined its role as one of the pillars and is an inalienable 
part of customer support. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde, 

problemfrågeställning och syfte för undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Tjänstesektorn har växt stadigt sedan början av 50-talet. Anledningen till den stora 
tillväxten har varit en mer automatiserad produkttillverkning och utveckling av 
informationstekniken (IT). Tack vare tillväxten har fler tjänster haft möjlighet att växa 
fram. (Gummeson, 1993) Efter 70-talet växte ett nytt perspektiv fram där fokus låg på 
samspelet mellan producent och konsument. Detta perspektiv har kommit att ligga till 
grunden för det vi kallar relationsmarknadsföring. (Grönroos, 2002) Företag har insett att 
införskaffning av nya kunder i jämförelse med att upprätthålla befintliga kundrelationer 
blivit allt dyrare (Steiger & Gonçalves, 2000). Bowles (1997) menar att företag rör sig 
allt närmare kunderna och spenderar mer tid på att skapa ett högre kundvärde. Att 
företagen har allt större fokus på kunden tyder på att företagen lägger större vikt på 
relationsmarknadsföring. Där är relationen mellan parterna det centrala. Det är inte längre 
enskilda transaktioner som är det viktigaste utan istället relationen som ska främja och 
stödja utbyten och transaktioner. (Grönroos, 2002; Echeverri & Edvardsson, 2002) Enligt 
Grönroos (2002) är en relation samverkan att skapa värde för tjänsteleverantör och kund. 
Han påpekar även att relationer är grunden för affärsverksamhet. Customer Relationship 
Management (CRM) som är uppsatsens ämnesområde har sina rötter i 
relationsmarknadsföringen (Payne, 2006; Grönroos, 2002). 
 
Begreppet CRM associeras ofta med användandet av IT för att tillämpa en mer 
relationsinriktad strategi. (Xu et al, 2002) CRM är ett begrepp som sträcker sig över 
många avdelningar i ett företag. Ngai (2004) menar att det finns fyra centrala delar eller 
områden i CRM; marknadsföring, försäljning, IT och kundsupport. Kundsupport är enligt 
många forskare en central del i CRM. CRM är ett företags aktivitet för att utveckla och 
behålla kunder genom en ökad kundtillfredsställelse (Walton & Xu, 2005). Fler företag, 
stora som små har börjat behandla CRM som en viktig del av sin strategi pga. två skäl. 
Det första är att tekniken gjort det möjligt för företag att precisera sig mer och lättare 
fokusera på en individ eller ett preciserat kundsegment. Det andra är att företag upptäckt 
att det finns vissa begränsningar i det traditionella sättet att marknadsföra och upptäckt att 
det idag finns potential med en mer kundfokuserad strategi. (Payne, 2006; Xu et al, 2002)  
 

1.2 Problem 

CRM-system har blivit så vanliga att de är ett av de tre största IT-inköpen företag gör 
idag (Smith, 2006). Ett CRM-system ger företag möjlighet att lagra stora mängder 
kundinformation. Den information som lagras är viktig för många avdelningar, inte minst 
supportavdelningar. (Hedman & Kalling, 2002) Call Centers och Contact Centers som 
länge varit alternativ för kundsupport har kommit att bli mer värderat av företag som en 
källa för att öka intäkterna. (Evenson et al, 1999) Ett Call Center är en fysisk eller en 
virtuell enhet inom en organisation där en grupp av människor som sköter affärer via 
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telefon (Burns, 1995). Skillnaden mellan ett Call Center och ett Contact Center är att det 
sistnämnda sköter affärer via flera medier. (Marr & Parry, 2004)  
 
Steiger & Gonçalves (2000) skriver om en studie som visar att 65 % av de kunder som 
lämnar ett företag gör det på grund av dålig service och kundhantering. En annan 
undersökning som pekar på samma resultat visar att 45 % av de kunder som lämnar ett 
företag gör detta pga. dålig service. (Pant & Wagner, 2006) Detta betyder att det är 
viktigt att förstå att många kunder kan lämna ett företag just pga. en otillräcklig service. I 
en annan studie genomförd av Reichheld (1996) framkommer det att om företag istället 
lyckas bevara fem procent av sina kunder, kan vinsten öka med mellan 25 och 100 
procent. Bowles (1997) menar att hanteringen av kundsupport blivit allt viktigare bland 
företag och det som skiljer företagen från varandra är den kundsupport som är uppbyggd 
runt en produkt istället för kvalitén på produkten. 
 
Ledningen fokuserar inte på kundsupport trots att det är viktigt för kundens 
tillfredsställelse. Den högteknologiska kundsupporten världen över beräknas ha en intäkt 
på över $400 miljoner. Det finns även underlag som visar att intäkterna från 
supportkontrakt kan vara högre än produktens införskaffningsvärde under produktens 
livstid. Trots detta är kundsupport inte något som är utforskat ännu, men är en viktig 
punkt för framtida forskning (Goffin & New, 2001). IT har kommit att ändra sättet att 
bedriva affärer då IT har möjligheten att förbättra informationsbearbetning och hantering. 
(Shin, 1999) IT har även visat sig vara en strategisk resurs som kan bidra till 
konkurrensfördelar (Hedman & Kalling, 2002). 
 
Med detta som grund kommer uppsatsgruppen att besvara följande frågeställningar. Med 
tanke på betydelsen av IT för affärer och supportverksamhetens betydelse för företaget 
kan det vara intressant att undersöka hur IT kan stödja supporthantering och vilka övriga 
aspekter som påverkar supportverksamheten. 
 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkar IT kundsupport ur ett företagsperspektiv? 

Vilka viktiga aspekter finns i supporthanteringsprocessen? 

1.4 Syfte 

Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva hur supportärenden kan hanteras med stöd 

av IT och analysera viktiga aspekter i supporthanteringsprocessen. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogörs hur uppsatsgruppen gått tillväga vid val av metod, empiri och 

teori samt undersökningens trovärdighet. 

 

2.1 Metodintroduktion 

Uppsatsen bygger kring ämnet CRM som har fokus på service mot kund. Det teoretiska 
ramverket kring CRM ligger till grund för den empiriska studien som har till syfte att 
beskriva hur supportärenden kan hanteras med stöd av IT och analysera viktiga aspekter i 
supporthanteringsprocessen. Den empiriska studien ihop med det teoretiska ramverket är 
det som ligger till grund för analysavsnittet och slutsats. Detta ska sedan leda fram till en 
generell metod för hur support kan hanteras med IT. De delar som uppsatsgruppen funnit 
i teorin och empirin har haft en betydande inverkan på framställningen av den generella 
supporthanteringsmodellen. 
 

2.2 Tillvägagångssätt 

Då uppsatsgruppen intresserat sig för området kundsupport samlades teoretiskt material 
kring området för att bedöma om det fanns en möjlighet att skriva en uppsats om detta. 
Efter närmare planering och granskning av teoretiskt material identifierade 
uppsatsgruppen att kundsupport föll under ämnesområdet CRM. Därefter preciserades 
ämnesområdet från CRM till att fördjupa sig inom CRM med fokus på kundsupport och 
IT. För att bilda en uppfattning om ämnesområdet började uppsatsgruppen samla 
information. Detta för att först reda ut vilka begrepp och modeller som kan vara centrala i 
studien, för att sedan komplettera med empiriskt material från företag . 
 
Det finns substantiella skillnader mellan studier beroende på hur empiri och teori hanteras 
Studier med empirisk data som utgångspunkt har ett induktivt angreppssätt. Motpolen, 
deduktivt angreppssätt kännetecknas av att empirisk data testas mot befintlig teori. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Denna uppsats bygger på befintliga teorier och har 
därav av en deduktiv karaktär. Teorier som behandlas i uppsatsen har utgjort en grund för 
den empiriska undersökningen och resultatet av undersökningen har sedan analyserats 
mot teorin för att urskilja eventuella likheter och olikheter.  
 

2.2.1 Datainsamling 

I forskning samlas empirisk data för att granska eller utveckla teorier. Därför är det 
viktigt att det empiriska resultatet är begripligt, trovärdigt och giltigt för den studerade 
teorin. Empirisk data kan klassificeras på många olika sätt och två av de tydligaste 
klassificeringar är kvalitativ och kvantitativ. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006; 
Backman, 1998) 
 
För att på bästa sätt svara på syftet bestämde uppsatsgruppen att den mest lämpade 
undersökningsmetod var kvalitativa besöksintervjuer. Detta eftersom uppsatsgruppen 
hade tillgång till få respondenter och för att få en djupare förståelse i hur support 
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hanteras. En annan anledning var för att lättare ställa följdfrågor och förklara eventuella 
missförstånd. Det vanligaste är att kvalitativa undersökningar är verbala och ger oftast en 
uppfattning med fler nyanser men också lägre precision än kvantitativa undersökningar. 
Det är alltså upp till intervjuaren hur data tolkas då kommunikationen står för tolkningar. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006; Backman, 1998) Kvantitativa undersökningar 
karaktäriseras med användningen av mätningar och statistik. Denna form av 
undersökningsmetod mynnar ofta ut i numeriska observationer. Uppsatsgruppen har 
säkerställt detta genom att skicka den bearbetade empirin till respektive respondent för att 
få en bekräftelse på att uppsatsgruppen tolkat respondenten korrekt. Fördelarna med att 
genomföra besöksintervjuer är många och Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) visar på 
dessa fördelar utöver de som redan har nämnts: 

� Snabba att genomföra 
� Kan använda mer komplicerade frågor 
� Möjligheten att använda visuella hjälpmedel 
� Intervjuaren har möjlighet att följa upp frågor 
� Utnyttjande av kroppsspråk, visar ansiktsuttrycken något annat än vad som sägs? 

 
Uppsatsgruppens intervjuer varierade från cirka 30 minuter till en timme och ansågs vara 
av en accepterad längd av uppsatsgruppen. De mer komplicerade frågorna som 
uppsatsgruppen använde sig av i undersökningen var ”Vad anser ni vara de viktigaste 
delarna vid hantering av supportärenden?” och ”Hur ser ni på IT och Support?” 
Anledningen till att uppsatsgruppen ser dem som mer komplicerade är att de personer 
som svarade på dessa frågor tog en längre tid på sig att fundera, svaren på dessa frågor 
visade sig vara något som de inte tidigare funderat över. De visuella hjälpmedel som 
uppsatsgruppen använde sig av under intervjun var whiteboardtavla där intervjupersonen 
i vissa fall förklarade svaren genom att illustrera på tavlan. Vid punkten kroppsspråk 
visade ingen av intervjupersonerna någon skillnad på vad som sades och vad 
kroppsspråket reflekterade. Det finns dock även nackdelar med besöksintervjuer 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Nedan visas nackdelar utöver de som redan har 
nämnts: 

� Eventuella höga kostnader med t.ex. resor 
� Problematik med känsliga frågor då anonymiteten blir svår att lösa 
� Problem med att få en intervjutid 
� Intervjuareffekt 
 

De kostnader som uppsatsgruppen fick i samband med de genomförda besöksintervjuer 
är försumbara då det endast skedde två kostnadsrelaterade resor till Örebro och 
Stockholm. Uppsatsgruppen har under uppsatsens gång inte heller ställt några frågor som 
har uppfattats som känsliga då samtliga företag svarat på alla frågor. Under tiden 
uppsatsgruppen sökte företag som skulle delta i studien påträffades problemet att få en 
intervjutid. Problemet fick en lösning genom att uppsatsgruppen lade ned mer tid på 
denna del och tog kontakt med fler företag. I och med att uppsatsgruppen har valt att 
genomföra besöksintervjuer utformades frågorna för att vara så öppna som möjligt för att 
inte styra intervjun och för att skapa en diskussion mellan uppsatsgruppen och 
respondenterna. Frågorna följdes dock inte fullt ut utan ansågs vara mer som ett 
diskussionsunderlag. Fick uppsatsgruppen inte svar på frågan omformulerades frågan 
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eller så ställdes följdfrågor. För att undvika intervjuareffekten försökte uppsatsgruppen 
att minimera det genom att inte uttrycka egna åsikter om ämnesområdet.  

2.2.2 Litteratursökning 

Sökningen efter litteratur skedde genom sökmotorerna LIBRIS och MDHs bibliotek 
Book-it. Vid sökning efter artiklar användes databaserna, Emerald, ABI/Inform och 
Compendex som tillhandahölls av Mälardalens Högskola. Uppsatsgruppen har även 
använt sökmotorerna Google Schoolar och Google Books. För att finna relevanta artiklar 
och böcker upptäckte uppsatsgruppen att valet av sökord var viktig. Sökord som 
användes var bland annat. CRM, ”Customer Relationship Management”, ”Customer 
support”, “Customer service”, “Call center”, “Contact center”, “service management”, 
“employee satisfaction”, “CTI”, “Information technology”, “employee competence”, 
“business process” 

2.2.3 Val av företag 

Uppsatsgruppen valde att genomföra besöksintervjuer på fem företag:  
 
CIM-Team – Fredrik Carlsson, Sverigechef 
IT-Mästaren – Rikard Westlund, Vice VD 
MP-Engineering – Michael Bäckman, Säljare 
Atrox Development – Johan Wiman, Ansvarig tekniker IT-Support 
Företag A – Anonym, Supportansvarig 
 
De krav uppsatsgruppen hade var att företagen bedriver någon form av IT-stödd support. 
Sökningen av företag gjordes genom en rundringning till företag inom Data/IT-branschen 
som var begränsad till mälar- och stockholmsregionen. Anledningen till valet av dessa 
företag var pga. att de hade tid för en intervju. Valet av stora och små företag anser 
uppsatsgruppen inte ha någon negativ inverkan på studien, då uppsatsgruppen anser att en 
blandning kan bidra till att modellen i slutendan blir av en mer generell karaktär vid en 
jämförelse med endast små eller stora företag. Ett annat krav för intervjun var att 
respondenten ska vara insatt i hur supporten hanteras och av den anledningen frågade 
uppsatsgruppen företaget vem som har störst kännedom om hur support hanteras inom 
företaget. Utifrån detta anser uppsatsgruppen att de utvalda respondenterna har en hög 
trovärdighet. 
 

2.3 Källkritik & Trovärdighet 

Kritisk granskning av källor är en viktig del för att stärka trovärdigheten. En snävare 
definition av källkritik brukar ofta syfta på granskning av dokument. Uppsatsgruppen har 
till så hög grad som möjligt försökt att använda valida, reliabla och relevanta källor och 
följa de källkritiska kriterier som presenteras av Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) 
Eftersom uppsatsgruppen valt att genomföra besöksintervjuer har det främsta problemet 
varit att försöka undvika intervjuareffekten genom att inte uttrycka egna åsikter som kan 
påverka respondenten. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Intervjumetoden 
uppsatsgruppen valt medför risker, bland annat att de svar respondenterna givit kan bli 
för breda och hamnat utanför uppsatsens ämnesområde. Uppsatsgruppen har dock inte 
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upplevt detta under intervjuerna då irrelevant information som inte har någon koppling 
till studien efter noggranna genomgångar tagits bort. 
 
Ett sätt att mäta en undersöknings trovärdighet är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2006) genom att mäta två viktiga begrepp, reliabilitet och validitet. Validitet handlar om 
möjligheten att hantera och diskutera fel som kan uppstå i undersökningar. ”Validitet är 
relevansen av insamlad data för den givna problemställningen och/eller mätinstrumentets 
(t.ex. enkät) förmåga att mäta det man avser att mäta”. Det viktiga är inte att 
undersökningen är korrekt utförd utan att den insamlade informationen i själva verket 
säger något. Reliabilitet handlar om hur pålitlig informationen i en undersökning är. Att 
undersöka något relevant men inte få ett tillräckligt bra mått (få respondenter) leder till en 
låg reliabilitet, som i sig medför låg validitet i kvantitativa studier. Vid kvalitativa 
undersökningar är reliabilitet inte lika relevant. (www.eki.mdh.se) 
 
Uppsatsgruppen har genom arbetets gång försökt att hålla en så hög trovärdighet som 
möjligt. Den teori gruppen behandlat har granskats för att hålla ett högt vetenskapligt 
värde. Uppsatsgruppen har till så hög grad som möjligt granskat referenserna som 
används i de artiklar och böcker uppsatsgruppen tagit del av. För att ha en hålla en hög 
reliabilitet på den empiriska undersökningen använde uppsatsgruppen sig av diktafon för 
att spela in intervjuerna för att visa en korrekt bild av svaren. Svaren som sammanställts 
har sedan skickats tillbaka till respektive respondent för att säkerställa att informationen 
är korrekt. I början av undersökningen hade uppsatsgruppen inte exakt samma teoretiska 
referensram som i den slutliga versionen. Uppsatsgruppen fann att detta påverkade 
undersökningens validitet negativt men att detta löstes genom att uppsatsgruppen 
konstruerade kompletterandefrågor på den mindre del av teorin som lades till vid ett 
senare skede. I och med att samtliga intervjufrågor är konstruerade utefter teorin anser 
uppsatsgruppen att håller en god validitet. Uppsatsgruppen anser dock att mer teoretiska 
källor angående supporthanteringsprocessen hade varit till stor hjälp för att styrka 
uppsatsens analys och slutsats. Anledningen till att uppsatsgruppen inte tagit upp någon 
teori på hur ett supportärende bör hanteras är på grund av brist på teori på denna del. Med 
detta menar uppsatsgruppen att det inte finns någon färdigställd metod för hur ett 
supportärende bör hanteras för att antingen styrka eller tala emot uppsatsgruppens 
generella supporthanteringsmodell. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Detta kapitel kommer vi inleda med att förklara begreppet CRM, för att sedan fördjupas 

och redovisa teorier om kundsupport. 

3.1 CRM 

Enligt Grönroos (2002) är relationer grunden för affärsverksamheten. Ett företag har en 
relation till kunden när kunden har gjort upprepade inköp eller har haft ett kontrakt under 
en viss tid. En relation är samverkan för att skapa värde för tjänsteleverantör och kund. 
(Grönroos 2002) Gummesson (2004) menar att en relation länkar ihop organisationer 
eller människor långsiktigt och att en relation även kan skapas under en kortare tid. 
Gummeson (2004) menar även att relationer snabbt bli komplicerade och att när 
relationer består av fler än två människor så är det ett nätverk.  
 
Det finns två olika typer av marknadsföring, relationsmarknadsföring och 
transaktionsmarknadsföring. (Grönroos, 2002) Relationsmarknadsföring innebär bl.a. 
fokus på kundtrohet, intensiva kundkontakter, betoningen på kundvård och att skapa 
långsiktiga kundrelationer. (Echeverri & Edvardsson, 2002) CRM har sina rötter i 
relationsmarknadsföringen. (Payne, 2006; Grönroos, 2002) 
 
Begreppet CRM associeras ofta med användandet av IT för att tillämpa en mer 
relationsinriktad strategi. (Xu et al, 2002) Företag har idag en allt större fokus på CRM i 
takt med att konkurrensen hårdnar, fokus har skiftat från produkten till kunden. Fokus på 
CRM har lett till att företagens förmåga att förstå kunder har ökat. (Xu et al, 2002) Dyche 
(2001) menar också att CRM är mer än hanteringen och bevakning av kunder, det har 
även givit möjligheten att förändra relationer. I slutändan är målet med CRM att utveckla 
och förbättra kundens upplevelse när denne interagerar med företag som i sin tur ska leda 
till en ökad kundnöjdhet och i slutändan generera en ökad försäljning. (Xu et al, 2002) 
Swift (2001) menar att tekniken har medfört en snabbare informationshantering och på så 
vis givit personal med kundkontakt mer makt i form av bättre och mer information. Den 
stora drivkraften bakom CRM har varit IT-tillväxten som medfört att 
informationshantering har blivit billigare och snabbare i takt med att tekniken utvecklats. 
(Payne, 2006) CRM är ett vitt begrepp vars definition det råder oense om, det viktigaste 
är att förstå att det inte är någon teknik, tekniken är istället det som gör CRM lättare. Det 
finns en mängd olika definitioner på vad CRM är; ”Customer-facing system”, en 
metodologi, en strategi eller en affärsprocess.(Dyche, 2001)  
 
För att ge en bild över hur olika forskare inom området definierar CRM kommer vi nedan 
att ta upp tre definitioner som uppsatsgruppen tycker ger en bra bild av vad CRM är och 
vad det behandlar. 
 
Brown (2000, s.X): 
”CRM is neither a concept nor a project. Instead, it’s a business strategy that aims to 
understand, anticipate and manage the needs of an organizations current and potential 
customers. It is a journey of strategic, process, organizational and technical change 
whereby a company seeks to better manage its own enterprise around customer 
behaviors.” 
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Swift (2001, s. 12): 
“Customer Relationship Management is an enterprise approach to understanding and 
influencing customer behavior through meaningful communications in order to improve 
customer acquisition, customer retention, customer loyalty, and customer profitability.” 
 
Chen & Popovich (2003, s. 1): 
“Customer relationship management (CRM) is a combination of people, processes and 
technology that seeks to understand a company’s customers. It is an integrated approach 
to managing relationships by focusing on customer retention and relationship 
development.” 
 
Brown (2002) och Swift (2001) menar att CRM är ett sätt för företag att till stora delar 
förstå och hantera kunder. Mer djupgående är skillnaden mellan dessa att Brown (2002) 
påstår att det är strategi, process, organisatorisk och teknisk förändring som anpassar 
företaget efter kunderna. Swift (2001) däremot menar att det är ett sätt för företaget att 
påverka en kunds beteende i avsikt att förbättra bl.a. kundlojaliteten. Chen & Popovich 
(2003) går lite djupare i sin definition av CRM och menar att det är en kombination av 
människor, processer och teknik vars mål är att förstå, hantera och utveckla ett företags 
kunder. Uppsatsgruppen kommer hädanefter att använda Chen & Popovich (2003) 
definition av CRM. Anledningen till valet av Chen & Popovich (2003) är enligt 
uppsatsgruppen lättheten att utgå från färdigställda aspekter och använda de för att 
analysera CRM på en djupare. 

I en artikel skriven av Ngai (2004) finns en modell som illustrerar de centrala delarna i 
CRM. Dessa delar är marknadsföring, försäljning, IT och service & support. CRM i 
mitten står för generella diskussioner om koncept och ledares olika aspekter på CRM. 
 
Marknadsföring är den del som ofta knyts till 
CRM, på grund av att CRM är stommen till 
marknadsföring och relationsmarknadsföring. 
Författaren till artikeln påvisar därför att CRM 
och marknadsföring är oskiljaktiga (Ngai, 
2004). CRM-system kan lagra stora mängder 
kundinformation och informationen som 
lagras är viktig för företagens försäljnings- och 
marknadsföringsavdelningar men inte minst 
supportavdelningarna. (Hedman & Kalling, 
2002) Försäljning är något som direkt 
påverkar kunderna, och att det är för kunderna 
företagen satsar på CRM. Ngai (2004) skriver 
i sin artikel att det är viktigt att utveckla 
strategier på kundnivå för att bygga och 
bibehålla relationer med kunderna för att 
behålla företagets intäkter. 
                               Figur 1 – CRMs fyra centrala delar (Ngai 2004, s3) 
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CRM behandlar även service och support, som är en viktig del för att behålla och 
upprätta goda relationer med kunder. (Ngai, 2004, Brown, 2002, Hedman & Kalling, 
2002) Ngai (2004) skriver även att det är lätt att mista kunder, samtidigt som det är svårt 
att införskaffa nya. För att undvika att mista kunder i den konkurrensutsatta omgivningen 
är det viktigt att varje kund får den uppmärksamhet som krävs och att kundens behov 
uppfylls så snabbt och felfritt som möjligt (Ngai, 2004). Brown (2002) skriver att 
servicen är företagets ansikte utåt som representerar företaget på marknaden. Servicen 
ska samtidigt ge kunden en positiv upplevelse genom att de levs upp till förväntningarna. 
(Brown, 2002) Ett annat sätt att förbättra kundsupporten är enligt Brown (2002) att 
erbjuda bättre och snabbare problemlösning, samt att erbjuda service genom andra 
kanaler (telefon, Internet etc.). 
  
IT och informationssystem är även det en viktig del av CRM. System kan automatisera, 
möjliggöra och förenkla många av CRMs processer. (Ngai, 2004) Processer är beroende 
av data, det är viktigt att data hanteras och lagras effektivt, inte minst vid Contact 
centers/call centers. (Brown, 2000) IT och informationssystem kan stödja CRM-strategier 
genom att lagra information om kunder. Den data som finnas lagrad i dessa olika system 
kan bidra till att fastställa värdet av nya kundförvärv och värdet av kvarvarande kunder. 
(Ngai, 2004) Användandet av databaser blir på så sätt en viktig del av CRM. (Ngai, 2004, 
Brown, 2002) 
 
Uppsatsgruppen har identifierat att support och IT är en stor del av CRM. Och kommer 
nu att titta på de mer bakomliggande faktorerna människor, IT och processer som enligt 
Chen & Popovich (2003) definition genomsyrar CRM. Att CRM är en kombination av 
människor, IT och processer vars mål är att förstå företagets kunder. 
 
IT har länge setts som en viktig faktor för att omstrukturera ett företags processer för att 
förbättra ett företags presterande. CRM-system är system som tar till vara på detta genom 
att samla data om kunder. Genom att använda IT för att optimera ”interaktionen” med 
kunderna kan företag få en mycket bättre bild av kunden än tidigare. CRM-lösningar tar 
fram lager av kundinformation till en lägre kostnad än innan. CRM-system samlar, lagrar, 
underhåller och distribuerar kundinformation genom organisationen, denna effektiva 
hantering är en viktig del i CRM. (Chen & Popovich, 2003) 
 
Skillnaden mellan CRM-system och andra system som Enterprise Resource Planning 
system, som används för att binda ”fragmenterade” system inom företaget, är att CRM-
system binder samma fragmenterade kunddata. Det har blivit väl känt att behålla kunder 
är mer lönsamt än att bygga nya relationer. Därifrån växte relationsmarknadsföringen 
fram för att företag bättre ska förstå och anpassa sina erbjudanden. En CRM-orienterad 
strategi kan hjälpa företag att skaffa nya kunder men viktigast utveckla och behålla 
befintliga kunder. CRM måste hela tiden vara byggt kring kunden. Det är en kontinuerlig 
process att omorganisera och förändra företagets affärsprocesser vartefter kundernas 
respons. Kundsupport interaktion är viktig del för att bättre förstå kunderna. Kunder 
förväntar sig idag att företag förutser deras behov och tillhandahåller konsistent 
servicenivå över deras förväntningar. I gengäld får företaget lojala kunder under en 
längre tid. (ibid) 
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Att använda CRM-system ställer krav på företag, det gäller att anpassa organisationen 
efter den formen av arbete. Medan företagets interna processer och IT-system är två 
kritiska delar av CRM är det viktigt att inte glömma att det är personalen som är 
byggstenarna för kundrelationer. Att ha interna utbildningar för systemet och ständigt 
utveckla personalens rutiner ger en ökad motivation och engagemang. (ibid) IT-system 
kan öppna upp nya möjligheter för företag. Ett IT-system kan med tiden bidra till att 
personalens rutiner blir mer effektiva då personal lär sig utnyttja systemet och förbättrar 
sina arbetsprocesser. (Hedman & Kalling, 2001) 
 

3.2 Kundsupport 

Fler och fler företag använder sig av relationsmarknadsföring på grund av att det är dyrt 
att införskaffa nya kunder och att det är mer lönsamt att bibehålla de nuvarande 
(Echeverri & Edvardsson, 2002; Grönroos, 2002) När synen skiftat från 
transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring har fokusen på kundvård 
kommit att bli en självklarhet. Kundvård handlar om att vårda kunderna genom 
investering i relationen och ta hand om kunden vid varje möte (Echeverri & Edvardsson, 
2002). Att god kundvård innebär att kunder stannar hos företaget samt att det innebär nya 
kunder är inget nytt. Det företag dock inte tycks känna till är vikten av effektiv 
kundsupport. (Goffin & New, 2001) 
 
För att bedriva kundsupport har företag exempelvis Call Centers eller Contact Centers. 
Det finns tydliga skillnader mellan ett Call Center och ett Contact Center. Ett Call Center 
är en fysisk eller en virtuell enhet inom en organisation där en grupp av människor sköter 
affärer via telefon (Burns, 1995). Ett Call Center är länken mellan kunder och företagets 
anställda i en strukturerad sammansatt enhet. Ett Contact Center är även den länken 
mellan kunder och dess anställda, men i flera media, dvs. inte endast över telefon. Ett 
Contact Center kan ha kontakt med kunder bland annat via e-post, sms, fax eller chatt. Ett 
Contact Center kan även kallas kundvårdscenter (Marr & Parry, 2004). 
 
Det finns tre olika anledningar att ett företag ser över sitt Contact Center. Det första är för 
att öka försäljningen och hålla nere försäljningskostnader, det andra är för att utöka 
kunddatabasen och den tredje för att förbättra kundsupporten och hur mätningen av detta 
sker. (Burns, 1995) Mätningen av kundsupporten sker ofta med stoppur och hur lång tid 
ett samtal tar samt hur lång tid det tar innan någon svarar på ett ärende. Företagen 
försummar ofta det som skapar värde för organisationen och länkarna mellan dessa. 
Viktiga delar som inte ska försummas är hur nöjda de anställda faktiskt är, kvalitén av 
servicen, kundnöjdhet och vinst (Marr & Parry, 2004). Att de anställda faktiskt är nöjda 
har visat sig vara en viktig del och att det har en positiv effekt på hur nöjd kunden blir i 
slutändan. (Marr & Parry, 2004; Dyché, 2002; Hart et al, 2006). 
 
För att konstruera en metod för ett Contact Center så är dessa tre aspekter viktiga att ta 
hänsyn till, människor, processer och IT. Den viktiga aspekten människor påvisar 
behovet av att ha en välutbildad och motiverad personal är en viktig del för vilken 
affärsverksamhet som helst. Processer som är tydliga är också viktiga, inte bara för 
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effektiviteten utan även för företagets stabilitet. IT gör att tillgängligheten av information 
ökar. När det gäller IT ska inte företagen tro att dessa kommer att genomföra mirakel om 
de inte även tar tag i människoaspekten (Burns, 1995). Det är hur människor hanterar 
tekniken som i slutändan leder till förbättringar i hanteringen av supportärenden (Sharp, 
2003). En summering av detta är att supporthantering behöver en kombination av bra 
system, processer och mänsklig kunskap (Marr & Parry, 2004). Peppers & Rogers (2004) 
stärker dessa uttalanden, och menar att företag kan förbättra arbetet internt genom att 
fokusera på organisation, process, information och teknik.  
 
Kundsupport ska bidra till att kunderna får ut allt ur produkten. System som stödjer 
kundsupport kan även leda till nya möjligheter att få större marknadsandelar och hämma 
hoten från konkurrenterna. Hanteringen, strategin och implementeringen är olika för alla 
företag som införskaffar ett supporthanteringssystem, och det kan vara svårt att imitera. 
Därför kan supporthantering vara en grund för att utveckla långvariga konkurrensfördelar 
(Smith, 2006). 
 
Figuren nedan visar vilken effekt bra kundsupport har på företaget. Bra kundsupport 
bidrar till ökad kundnöjdhet, som leder till ett bättre rykte som i sin tur bidrar till att 
företaget upprätthåller en långvarig konkurrensfördel (Smith, 2006).  
 

 
Figur 2 – Effekten av bra kundsupport (Smith, 2006, s3) 

Smith (2006, s3) citerar författaren West, J: 
”Apply policies, processes and technologies to provide personalized and engaging 

experience that is consistent across all customer interactions.” 

 
Detta visar att ett företags förmåga att inrätta processer, policys och teknik är tre viktiga 
delar för att lyckas med supporthanteringssystemet. Supporthanteringssystem har alltid 
varit viktiga, men med den tekniska utvecklingen så har fokusen skiftat från att erbjuda 
support genom snabba reparationer till att supporten istället fokuserar på att lära upp 
användaren om produkten och bland annat även ge support online (Smith, 2006). 
 
Efter att ha tagit del av teori gällande supporthantering, har gruppen identifierat två 
punkter som är viktiga för att effektiv bedriva support: Personalstyrning och 
supporthantering med stöd av IT. Chen & Popovich (2003) menar att människor, teknik 
och processer är centrala delar av CRM, även Ngai (2004) framhäver IT och 
informationssystem som viktiga delar. Därför anser uppsatsgruppen att supporthantering 
med stöd av IT är en viktig punkt. Vikten av personalstyrning framhävs av Marr & Parry 
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(2004), Dyché (2002) och Hart et al (2006) som menar att personal påverkar kundens 
nöjdhetsgrad. Även Pepper & Rogers (2004) menar att företagens fokus ska ligga på 
styrningen av organisationen. Därför är personalstyrning i slutändan en grundläggande 
faktor för supporthantering. 

3.2.1 Personalstyrning 

En aspekt som är viktig för support är enligt flera forskare, människor (Burns, 1995; Marr 
& Parry, 2004; Curry & Lyon, 2008; Kantsperger & Kunz, 2004). Människor är viktiga 
för vilken affärsverksamhet som helst (Burns, 1995). Nöjd och lojal personal har visat sig 
vara en viktig del för att lyckas med hanteringen av supportärenden. Att nöjd personal är 
viktigt att ta hänsyn till för att leverera högkvalitativa tjänster och produkter har länge 
varit känt. (Robson et al, 2005) Företag måste förstå hur de anställda tycker och tänker 
om sitt arbete för att lyckats införa procedurer så de stannar inom företaget (Kantsperger 
& Kunz, 2004). De anställdas nöjdhetsgrad kan även tolkas som den viktigaste aspekten 
när det gäller kundnöjdhet och kundlojaliteten. Detta betyder att de anställdas 
nöjdhetsgrad har en stor påverkan på företagets kundrelationer, vilket innebär att företag 
bör fokusera mer på att personalen trivs på jobbet och kan utföra arbetet på ett lättsamt 
sätt (Kantsperger & Kunz, 2004; Hart et al, 2006). Enligt Heskett et al (1994) finns det en 
klar länk mellan nöjd personal och nöjda kunder. De menar att nöjd personal skapar ett 
extra värde till tjänsten, som sen i sin tur kan leda till en ökad kundnöjdhet och lojalitet. 
De viktiga delarna för att skapa nöjd personal är enligt Heskett et al (1994) att ha en hög 
kvalité på organisationen internt, då menar de främst arbetsmiljön. Flera studier pekar på 
flera faktorer som kan motivera personal. De faktorer som påverkar motivation främst är 
möjligheten för avancemang inom organisation, möjligheten att synas och 
uppmärksammas, möjligheten att ta ansvar och ekonomisk motivation. (Manolopoulos, 
2008) För att motivera supportpersonal att tillhandahålla en bra support menar Dyche 
(2002) att företag bör ge supportpersonal möjligheter till avancemang till bättre 
positioner inom företag. Detta på grund av att arbetet med support kan vara stressigt och 
sällan ger någon direkt tillfredsställelse för de anställda individuellt (Dyché, 2002). Flera 
forskare inom området är eniga om att nöjd personal har en positiv inverkan på ett 
företags support. (Robson et al, 2005) 
 

 
Figur 3 – Kedjan från Managementnivå till kundnivå (Kantsperger & Kunz, 2004, s3) 
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I figuren ovan stärker Kantsperger & Kunz (2004) påståendena om att en rätt och 
effektivt driven organisation kan leda till nöjd personal som i sin tur leder till en ökad 
kundnöjdhet. Figuren visar hur kedjan från att få personal nöjd ser ut till att kunden blir 
nöjd med fokus på personal som interagerar med kunden. De tre viktiga punkterna som 
måste behandlas på managementnivå för att uppnå nöjd kund är kvalitetsorientering, att 
hålla en hög kvalité på organisationens interna processer, personalorientering, att ge 
personal större frihet och mer stöd, och till sist kundorientering, att arbeta med att förstå 
kunden och dennes behov som är viktigast för att bevara kunden. (Kantsperger & Kunz, 
2004) Enligt Halliden & Monks (2004) kan en organisations effektivitet endast förbättras 
genom att förändra hur organisationen hanteras och att ledningen litar på att personalen 
kan ta get ansvar. Tre komponenter som en organisation måste se över för att lyckas är: 
(Harney & Jordan, 2008).  
 

� Processer som säkerställer att personalen har en korrekt utbildning och rätt 
kunskap 

� Processer som ger energi och motiverar personalen att vara en del av företagets 
bestämda beteende samt att följa företagets sätt att hantera olika processer. 

� System som stärker personalens förmåga att förbättra företagets resultat. 
 
Företag måste se till att personal innehar de rätta kunskaperna och kan genomföra jobbet 
(Harney & Jordan, 2008). Goffin & New (2001) menar att ny teknik har bidragit till att 
utbildningen blivit mer central. Personalen måste också ha en vilja att genomföra sitt 
arbete och en omgivning som ger personalen ett bra stöd i arbetet. Företag måste ständigt 
arbeta med personalens hängivenhet, motivation och tillfredställelse med arbetet. (Harney 
& Jordan, 2008) 
Enligt Taylor & Bain (1999) är det väldigt vanligt att personal i Call Centers försöker 
jobba som en grupp. Anledningen till detta är för att få de anställda att känna sig som en 
sammansvetsad grupp. Dock är detta svårt att uppnå i praktiken då det vanligtvis är 
relativt hög belastning på supportpersonalen och att de då inte har någon tid att 
kommunicera med de andra. (Taylor & Bain, 1999) För att personalen ska ha möjligheten 
att utföra sitt arbete måste de ha snabb tillgång till information om kunden. Det innebär 
att företaget måste vara införstådd om vilken information supportpersonalen behöver om 
kunden för att hantera ärendet på bästa sätt. (Dyché, 2002) Ett företag kan förbättra sina 
relationer med kunden genom att säkerställa att supporten ger en uppdaterad, korrekt, och 
tydlig information till kunden. Därför krävs det att det finns system som stödjer detta. 
(Pant & Wagner, 2006) Ett exempel är när en kund kontaktar supportavdelningen, då ska 
personal snabbt och enkelt ha tillgång till information om kunden som tidigare t.ex. 
fakturor (Dyché, 2002). Enligt Pant & Wagner (2006) så ökar kostnaden för support hela 
tiden, och då blir det allt viktigare för företag att förbättra effektiviteten. 
 
Personalens bemötande med kunder kan även sätta en prägel på företagets personlighet 
(Dyché, 2002; Burns, 1995; Hart et al, 2006). I vissa branscher krävs det att 
supportpersonalen är väldigt strikt och professionell i sitt agerande mot kunderna. I andra 
branscher kan det vara en fördel att vara mer avslappnad och vardaglig. Ett exempel är 
försäljning av tv-spel i jämförelse med säkerhetsföretag (Dyché, 2002). Det är 
nödvändigt att personal förmedlar företagskulturen och projicerar en korrekt bild av 



 TEORETISK REFERENSRAM  
 

14 

 

företaget. (Hart et al, 2006) För att sedan undvika att personalen begår misstag i sitt 
arbete så bör företag se till att de är har en tillräcklig hög kompetens och utbildning för 
att minimera misstagen. (Dyché, 2002) Hart et al (2006) menar att kraven på personalens 
kunskap och utbildning städigt ökar. Saravanan & Rao (2007) påvisar att ju högre 
kompetens ett företag besitter generellt och på personal desto högre total kvalité blir det 
på företagets service. Det krävs inte bara kunskap om det företaget ger support på, utan 
det krävs även färdigheter i att hantera system eftersom CRM-system i sig är 
otillräckliga. Informationen som lagras behöver vara relevant och korrekt för företagen. 
(Coltman, 2006) 
 
Kundsupport via telefon har gått från att vara ett enkelt samtal till att involvera komplexa 
programvaror och analys av data. Tekniken ger personalen en möjlighet att på ett bättre 
sätt hantera flera kunder samtidigt och få fram information om kunden snabbt och 
tillförlitligt. Därför är det viktigt att se till att personalen är välorienterad i företagets 
system som stödjer supportärenden likväl som produkten som säljs. (Dyché, 2002) För att 
företaget ska leverera en kvalitativ supporthantering är det därför självklart viktigt att 
personalen har kunskapen och färdigheterna. Dels krävs det att personalen har kunskapen 
om hur hanteringen av kunder ska gå till och men även färdigheter och rutin i de olika 
systemen. (Curry & Lyon, 2008; Smith, 2006)  
 

3.2.2 Supporthantering med stöd av IT 

CRM-system kan hjälpa företag att förbättra dess processer för samspel med kunden. För 
att företaget ska behålla och ha möjligheten att införskaffa nya kunder, så krävs det en 
blandning av effektiva affärsprocesser och innovativ IT. (Nguyen et al, 2007) 
 
Många företag använder CRM-system för att underlätta hanteringen av supportärenden, 
detta genom att ha tillgång till lättillgänglig information om kunden (Dyché, 2002). 
Goffin & New (2001) menar att det är viktigt att företag har system som övervakar 
supportärenden och att ledningar förstår hur viktig kundsupporten egentligen är för 
företag. Kundsupport kan vara en källa för konkurrensfördelar och generera ökade 
intäkter (Goffin & New, 2001). Hur pass stora fördelar IT-system kan ge beror på hur det 
används. Om IT-systemet inte ökar värde av informationshanteringen kommer systemet 
inte heller att hjälpa företaget att prestera bättre. Därför måste företag se till att systemen 
möjliggör för en bättre hantering av information och inte komplicerar det. (Boone et al, 
2001) CRM-system kan bidra till att företaget har en enda bild av kunden. Med det menas 
att all kommunikation med kunden finns på ett ställe och att detta projicerar en bild om 
kunden. Genom att företaget har en enda gemensam bild av kunden så kan detta bidra till 
att supportärenden löses snabbare (Hart et al, 2006). 
 
För att skapa en effektiv CRM-strategi, så måste CRM-systemet inneha de flesta av de 
vanligaste funktionerna som säljfunktioner, hantering av marknadsföring, kundsupport, 
möjligheten att analysera data, skapa rapporter och att systemet även ska ha en möjlighet 
att lagra information. Systemet måste även vara integrerat i hela företaget, dvs. att 
interaktion med kunder så som marknadsföring, försäljning, kundsupport verkligen 
registreras i systemet. (Lin, 2003) Personalen i supportavdelningen behöver alltid ha 
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tillgång till information om kunden, bland annat så att personalen har möjligheten att se 
tidigare ärenden med kunden. Målet är att personalen direkt ska klara av att återuppta 
samtalet om det är nödvändigt. Detta är möjligt genom att integrera avdelningar med 
företagets arbetsprocesser, dvs. att samtliga avdelningar följer företagets rutiner. (Peppers 
& Rogers, 2004) En process kan jämföras vid en väg, en struktur. Processer börjar med 
ett kundbehov och slutar med kundtillfredsställelse. För att använda processer krävs det 
att resurser och kompetens är tillgänglig. (Ljungberg & Larsson, 2001) Ordet process kan 
betyda olika saker för olika människor även för personer som arbetar med 
processhantering (Gulledge & Sommer, 2002). Lee & Dale (1998) menar på att det finns 
två typer av processer, en process som startar när det är nödvändigt och avslutas någon 
gång i framtiden. Den andra sortens process är en som konstant går, och aldrig avslutas. 
En affärsprocess kan ses som en tråd som länkar samman ett företags verksamheter så det 
matchar kundens behov. (Lee & Dale, 1998) 
 
Vidare i uppsatsen använder uppsatsgruppen Ljungberg & Larsson (2001) definition av 
process som lyder: En process kan jämföras vid en väg, en struktur. Processer börjar med 
ett kundbehov och slutar med kundtillfredsställelse. För att använda processer krävs det 
att resurser och kompetens är tillgänglig. Anledningen till valet av denna definition är att 
uppsatsgruppen anser att denna definition tydligast visar vad en process egentligen är.  
 
För att företag effektivt ska ha möjlighet att använda CRM så att företagets behov 
uppnås, behöver företagets uppgifter vara processorienterade. Supportavdelningar är 
oftast mer processorienterade än andra avdelningar just på grund av att de har mer 
fastställda rutiner. (Gentle, 2002) IT kan därför vara viktig vid hantering av support då 
tekniken förändras snabbt och med ny teknik kommer nya möjligheter att förbättra 
effektiviteten och lönsamheten (Sharp, 2003; Cleveland & Mayben 2000).  
 
Ett supporthanteringssystem bör vara snabbt, simpelt och lämpligt för ändamålet (Burns, 
1995). IT-system bidrar med en ökad tillgänglighet av information som i sig kan generera 
i en ökad effektivitet (Burns, 1995) IT har kommit att ge företag möjligheten att lösa 
supportärenden på ett mer effektivt sätt bl.a. genom att minska de repetitiva 
arbetsuppgifterna för supportpersonalen. Ett supporthanteringssystem bör därför ha de 
mest grundläggande funktioner som registrering av samtal, kategorisering av samtal samt 
status på ärendet. Något som systemen skapar är ”trouble-tickets” för kundernas ärenden, 
dessa såkallade ”trouble-tickets” gör det möjligt att genomföra uppföljningar av problem 
och få fram historik. Genom denna teknik kan supportpersonal t.ex. söka i en form av 
databas efter liknande lösta problem, vilket leder till en minskning av de repetitiva 
arbetsuppgifterna. (Dyché, 2002)  
 
Kärnan i många system som hanterar kontakten med kunder är själva databasen. Lagrad 
kundinformation är nyckeln och nästintill alla företag har en databas. (Burns, 1995) För 
att bedriva god kundvård krävs en databas som lagrar och gör kundinformation 
lättåtkomlig för anställda inom företaget. Databasen ska vara ett hjälpmedel för 
personalen så de kan föra en god kommunikation med kunden och vara ett underlag för 
beslut som berör styrning av organisationen (Echeverri & Edvardsson, 2002). Det många 
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företag gör är att de ser på den tekniska aspekten först innan de funderar på strategin. 
Systemet ska möjliggöra strategin och inte tvärtom. (Burns, 1995)  
 
Företag bör därför ha en tydlig arbetsmodell över hur interaktioner med kunderna ska gå 
tillväga. Bland annat hur länge samtalet ska pågå, vad samtalet ska mynna ut it, om 
företaget ska återkomma till kunden och hur information ska hanteras (Dyché, 2002). 
Processen för hur supportärenden hanteras är en väldigt viktig del inom supporthantering. 
Att ha stabila processer och fasta rutiner är viktigt, inte bara för effektiviteten utan även 
för att styra supportavdelningen. (Burns, 1995) Företag bör skapa arbetsprocesser eller en 
metod för hantering av supportärenden (Dyché, 2002). Stabila processer behövs för att 
öka effektiviteten (Burns, 1995) och supportpersonalen får inte använda kunderna att 
experimentera på, detta kan lättast illustreras med ett exempel. När kundsupport ger två 
olika kunder, två olika svar på samma fråga, så ska inte detta baseras på 
supportpersonalens egna uppfattningar om kundens preferenser och situation. Det ska 
istället vara ett svar som baseras på en analys av kunderna och deras skillnader. Det 
behövs då en process som gör att supportpersonalen kan återkomma till kunden med ett 
svar som gått igenom denna analys (Dyché, 2002). Är kunden arg eller missnöjd så är det 
viktigt att lugna ned kunden utan att förnedra denne och göra den uppmärksam om 
problemet. (Curry & Lyon, 2008) Kundsupportpersonalen måste identifiera dessa 
ögonblick och veta hur de ska gå tillväga. Att lösa ett sådant problem kan göra att 
relationen till kunden blir bättre och starkare än om företaget aldrig hade misskött sig från 
första början (Dyché, 2002). När flera problem av samma sort finns lagrade i databasen, 
kan informationen förmedlas vidare till andra avdelningar som 
produktutvecklingsavdelningen. Där kan företaget avsluta problemet genom att rätta till 
felen i produkten och säkerställa att dessa inte återkommer (ibid).  
 
Personal på rätt plats vid rätt tidpunkt är också något som är viktigt när det gäller 
hantering av support. Bedriver företag support genom olika medier är det viktigt att 
anpassa personalen därefter (Dyché, 2002). De erfarenheter som supportavdelningen får 
av problemen, bör tas åt av företag och förmedlas vidare internt. Denna typ av 
information hjälper företag i flera hänseenden, som bl.a. produktförbättringar och en 
bättre kundförståelse. Företag bör inse vikten av att lagra sådan information (Dyché, 
2002; Curry & Lyon, 2008). 
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3.3 Sammanfattande teorimodell 

Här nedan presenteras en modell som uppsatsgruppen har sammanställt. Modellen ska 
visa vilka punkter och delar inom dessa som bör belysas vid supporthantering. 

 
Figur 4 – Sammanfattande teorimodell (egen bearbetning) 

Modellen ovan är uppbyggd av den teori uppsatsgruppen har granskat. Uppsatsgruppen 
har i modellen lyft fram de delar av supporthantering som har visat sig varit 
återkommande i teorin. Anledningen till att uppsatsgruppen sammanfattat teorin på detta 
vis är för att underlätta för läsaren och på detta sätt få en mer överskådlig bild av den 
teori som har behandlats. Uppsatsgruppen har tolkat den behandlade teorin som att 
personal och IT är sammankopplade med ett företags processer. Ljungberg & Larsson 
(2001) skriver att resurser är nödvändiga för att utföra aktiviteter. Relationen mellan 
personal och IT som illustreras med pilar existerar då Boone et al (2001) menar att enbart 
resursen IT inte bidrar till några fördelar utan det handlar om hur IT och därav relationen 
mellan Personal och IT. Med detta som grund anser uppsatsgruppen att personal och IT 
är nödvändiga resurser för ett företags supporthanteringsprocess.  
 
Resursen personal 
Nöjd personal har i teorin visat sig vara en viktig faktor för kundnöjdhet (Kantsperger & 
Kunz , 2004). Vilket också Harney & Jordan (2008) påpekar och även anser att 
personalens hängivenhet och motivation är viktiga faktorer. Enligt Kantsperger & Kunz 
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(2004) så måste företag förstå hur de anställda tycker och tänker kring arbetet och 
därefter införa procedurer för att ha lojala medarbetare. 
 
Resursen IT 
För att företag effektivt ska ha möjlighet att använda CRM så behöver företagets 
uppgifter vara processorienterade. (Gentle, 2002) Sharp (2003) och Cleveland & Mayben 
(2000) menar att IT är viktigt för supporthantering på grund av att det kan bidra med en 
ökad effektivitet och lönsamhet. Hur pass stora fördelar IT-system kan ge beror på hur 
det används. Företag måste se till att systemen möjliggör för en bättre hantering av 
information och inte komplicerar det (Boone et al, 2001). 
 
Systemen måste även vara integrerade i hela företaget, dvs. att interaktion med kunder så 
som marknadsföring, försäljning, kundsupport verkligen registreras i systemet. (Lin, 
2003) Peppers & Rogers (2004) menar att personalen därefter måste ha tillgång till 
informationen om kunden, detta sker genom att integrera avdelningarna med företagets 
arbetsprocesser. 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer uppsatsgruppen att beskriva företagen samt redovisa resultatet av 

intervjuerna. Det empiriska materialet delas upp i tre delar, IT, personal och processer. 

Anledningen till denna uppdelning är att uppsatsgruppen ser IT och personal som två 

drivande resurser för supporthanteringsprocessen. Där supporthanteringsprocessen är 

respektive företags metod för hur ett supportärende hanteras där IT och personal bidrar 
till att möjliggöra supporthanteringsprocessen. 

 

4.1 CIM-Team 

Uppsatsgruppen har intervjuat Fredrik Carlsson på CIM-Team Scandinavia AB i 
Västerås. Fredrik Carlsson är Sverigechef och jobbar främst med försäljning. CIM-Team 
startade 2004 och jobbar idag som leverantör av ett CAD-system inom EL. CAD-
systemet, E3-Series som utvecklas av det tyska CIM-Team är det CIM-Team i Sverige 
säljer och tillhandahåller support på. Företaget har idag mellan 50 och 100 kunder som 
två anställda tillhandahåller support för. Supporten genererar idag ca 1/3 av företagets 
totala intäkter. 

4.1.1 IT 

Det system företaget använder är Microsoft CRM. Dock har användningen av systemet 
minskat kraftigt när en anställd slutade på CIM-Team. Den nya personalen har inte haft 
möjlighet att använda systemet då de saknar rutin i hur systemet ska användas. Det är 
supporthanteringsmodulen i systemet som inte används. Microsoft CRM används dock 
för andra delar i företaget som försäljning, utskick av information, lagring av 
kundinformation och annan hantering men inte specifikt för supporthantering. Företaget 
använder sig dock utav ett annat verktyg för att stödja supporthanteringen, nämligen 
Microsoft Outlook för e-post. När ett supportärende kommer in till företaget distribueras 
det internt inom företaget som tillgänglig e-post för alla.  
 
Tanken är att de som hanterar supportärenden ska använda sig av Microsoft CRM. 
Fredrik Carlsson menar att ännu en anledning till att de inte använder systemet idag är för 
att personalen sällan är på plats på kontoret och att systemet idag saknar stöd för att 
arbeta mobilt mot systemet. Han menar även att systemet ska erbjuda någon form av 
säkerhet så att personalen som ansluter till systemet ska ha möjlighet att se om ärenden är 
lösta eller om det är några problem med ett ärende. Det viktiga är således att det finns en 
möjlighet att spåra ett ärende och dess status för att se till att ärenden blir lösta och inte 
borttappade. En annan viktig funktion menar Fredrik Carlsson är möjligheten att ta hjälp 
av systemet, ett exempel är att om ett liknande problem har existerat ska det finnas 
möjlighet att söka bland tidigare ärenden. Personalen ska då ha möjlighet att hitta 
lösningen på samma problem snabbare. 
 
Systemet har hög betydelse för företaget trots den bristande användningen av det för 
supportärenden. Den betydelse det har för supportavdelningen är att systemet automatiskt 
kopplar ett inkommande e-postärende till en specifik kund. Fredrik Carlsson menar att 
systemet är viktigt på grund av att all kommunikation med kunder finns lagrad i det. Ett 
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supporthanteringssystem kan enligt Fredrik Carlsson bidra till en bättre och mer effektiv 
kundsupport. 
 

4.1.2 Personal 

De kunder företaget har idag är endast företag. Kundernas bild av CIM-Teams support 
tror Fredrik Carlsson är bra. De genomför inga uppföljningar i form av formulär utan de 
pratar med kunden när de träffas. Det är utifrån dessa möten de fått en uppfattning om 
supporten, som tex. snabba och felfria svar. Eftersom uppfattningen av att de flesta av 
kunderna är nöjda så kan företaget fokusera på att skaffa nya kunder för att växa. Detta 
då Fredrik Carlsson påpekar att företaget aldrig tappat en enda kund och vid 
intervjutillfället har ingen kund velat byta system. De kunder som idag kommer i kontakt 
med CIM-Teams supportavdelning har genomgått företagets utbildning av CAD-systemet 
eller har motsvarande kunskap. Fredrik Carlsson menar att generellt sett så är det relativt 
hög kunskapsnivå bland kunderna. 
 
Hur kunder och ärenden behandlas menar Fredrik Carlsson är olika då det är personer 
som svarar och alla personer är olika. Han menar att det är upp till hur man själv vill bli 
bemött, eftersom de känner alla kunder blir det ofta ett avslappnat bemötande. De har ett 
supportavtal med samtliga kunder som säger att alla kunder ska behandlas lika. Ibland 
förekommer dock vissa prioriteringar om ett ärende är kritiskt. Gäller ett ärende om 
önskemål om nya funktioner prioriteras dessa lägre. Några av CIM-Teams kunder har en 
så kallad premiumsupport för företag som vill ha lite bättre support. Detta avtal innebär 
att personal från CIM-Team regelbundet ska finnas på plats enligt ett schema. Dessa avtal 
kostar mer och har en högre intern prioritet. Fredrik Carlsson menar att han inte ser något 
problem med prioritering av de olika avtalen på grund av att de oftast hinner avsluta ett 
ärende innan nästa kommer in. 
 
Företaget får idag in ca ett ärende per dag som registreras, dvs. ärenden som kommer in 
via den uttalade support e-postadressen och telefonväxeln. De ärenden som går direkt till 
supportpersonalen räknas inte med då det blir för mycket att hålla reda på. Risken med 
just detta menar Fredrik Carlsson är att om kunden kontaktar en supportanställd och 
personen i fråga är sjuk eller på semester så blir ärendet liggandes. Företaget försöker 
därför få kunder att kontakta supporten via kontoret. 
 
Den kompetens företaget anser att supportpersonalen måste ha är att de ska ha lärt sig 
produkten CIM-Team säljer. Personalen ska sedan ha lärt sig hålla egna utbildningar om 
produkten. När ny personal anställs går de den utbildning kunderna går igenom och 
jobbar sedan internt med produkten för att lära sig mer.  
 
Enligt Fredrik Carlsson så motiverar CIM-Team personalen genom att ge dem varierande 
och ansvarsfulla arbetsuppgifter och låta personalen vara delaktiga i beslut. Fredrik 
Carlssson menar att personal som inte är nöjd med sitt jobb och arbetsplats ger ingen bra 
support till kunden. Det är viktigt att personalen verkligen engagerar sig. Fredrik 
Carlsson menar också att en bra kundsupport påverkar kundrelationer, då en dålig 
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supporthantering leder till en sämre kundsupport vilket bidrar till att kunden istället går 
till konkurrenterna. 
 

4.1.3 Supporthanteringsprocessen 

CIM-Team har en modell de eftersträvar för att hantera supportärenden men kan inte 
följas då de menar att systemet är bristfälligt. Fredrik Carlsson menar att de skulle behöva 
revidera modellen så att de får tydliga instruktioner om hur supportärenden ska hanteras. 
Han menar att det är ett område som saknas och något som de arbetar med att förbättra. 
Hanteringen av ärenden skiljer sig åt inom företaget då de inte har någon fast rutin. 
Fredrik Carlsson hanterar ärenden på så sätt att olösta ärenden ligger kvar i ”inkorgen” i 
Microsoft Outlook. 
 
Enligt Fredrik Carlsson så ska ett supportärende på CIM-Team hanteras på följande vis 
om systemet var kompatibelt med företagets önskade rutiner: 
 
Ett supportärende kommer in via telefon eller mail. Dessa ska egentligen registreras i 
supporthanteringssystemet och klassas i vilka produkter det handlar om. Även vilket 
företag supportärendet kommer ifrån och vem som är kontaktpersonen. Har personalen 
kunskap om problemet så besvaras det direkt via telefon och har personalen inget svar för 
tillfället så ska ärendet lagras, bevakas eller om det är möjligt lösas internt. CIM-Team 
försöker i detta läge att återskapa problemet vilket är ett av kriterierna för att ha 
möjligheten att föra ärendet vidare till det tredje steget. Det tredje steget är att skicka 
ärendet till CIM-Teams moderbolag i Norge för bearbetning. När CIM-Teams 
moderbolag i Norge löst problemet återkopplar CIM-Team i Västerås till kunden och 
avslutar ärendet. 
 
Fredrik Carlsson tycker att de löser ärenden på ett bra sätt samtidigt som effektiviteten 
kan bli mycket bättre. Återigen påpekar han på att möjligheten för att söka bland historik 
inte finns då CRM-systemet inte används fullt ut för supporthantering. Detta skulle 
företaget kunna ta till vara på ett bättre sätt. Ett ärende ska lösas snabbt. Företaget har en 
fastställd policy för kritiska problem, de ska lösas så snabbt som möjligt. Annars anser 
Fredrik Carlsson att företaget inte kommer upp i tider som är oacceptabla. För att undvika 
missnöjda kunder menar han att det är viktigt att ge ett korrekt och snabbt svar. I och med 
att all kundinformation lagras i CRM-systemet så har supportpersonalen till stor del 
tillgång till all information gällande kunden förutom fakturor. 
 
Fredrik Carlsson menar att de viktigaste delarna vid hantering av supportärenden är 
snabbheten och kvalitén på svaren. Det gäller att ta kundens problem på allvar. Fredrik 
Carlsson säger att en sak de är dåliga på är att återkoppla med kunden och meddela att 
problemlösning påbörjats. Han menar att detta är ett av problemen som kommit fram på 
grund av att de slutat använda CRM-systemet för supportärenden. Tidigare skickades ett 
kvitto till kunden med ärendenummer och om att de mottagit problemet. Av 
ärendenumreringen menar han att hanteringen av ärenden kan bli bättre då det lättare går 
att koppla ett svar från kund till ett specifikt ärende.  
 



 EMPIRI  
 

22 

 

 

 
Figur 5 – Supporthanteringsprocess för CIM-Team 

4.2 Atrox Development 

Atrox Development är ett relativt nystartat företag som gick över till att bli ett Aktiebolag 
2005. Intervjun skedde med Johan Wiman som är ansvarig tekniker på Atrox IT-support 
på kontoret i Stockholm. Atrox Development är ett IT-företag som erbjuder flera tjänster. 
Företaget har två förgreningar, den ena delen av företaget är en webbyrå som bl.a. 
utvecklar hemsidor och den andra delen tillhandahåller IT-support. Supportavdelning 
tillhandahåller support och tjänster på tredjeparts produkter som servrar och diverse 
installationer av system. Företaget ser sig själva som en extern IT-avdelning för företag 
som inte har råd eller tid att ha en egen. Idag har företaget ca 150 aktiva kunder och 11 
anställda, varav fyra stycken arbetar på IT-supportavdelningen.  

4.2.1 IT 

Atrox Development har idag två system, ett affärssystem, Mamut, för ekonomi och 
marknadsföring och ett egenutvecklat supporthanteringssystem som är webbaserat. 
Supporthanteringssystemet har företaget själva utvecklat och bygger på Microsoft 
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Sharepoint. Supporthanteringssystemet används för att registrera ärenden, speciellt för 
tidrapportering. När företaget skaffade supporthanteringssystemet anpassades det efter 
företagets dåvarande rutiner. Företaget använder även det andra IT-systemet för att stödja 
supporthanteringen. De använder sig av CRM-modulen i Mamut för lagring av 
kundinformation. Johan Wiman menar att det intressanta med användningen av CRM-
system är tillgången till statistik. Något som han tycker saknas i företagets CRM-system 
är någon form utav analys av försäljningen. Företaget vet idag exempelvis bara hur 
många timmar en kund köpt, men inte om det exempelvis gällde installation eller 
felsökning. 
 
Johan Wiman säger att IT-system är en av de viktigaste delarna för supporthantering, det 
är ett hjälpmedel för att få bättre rutiner. Anledningen menar han är att systemen kan vara 
viktiga för att inte tappa bort ärenden och för att de kan stödja den personliga kontakten 
och strukturen i företaget. Han nämner att han märkt av en förändring i personalens 
arbete på så vis att det har blivit mer strukturerat och metodiskt. Andra viktiga fördelar 
han ser är historik och statistik. Johan Wiman ser många utvecklingsmöjligheter med 
supporthanteringssystemet de har och menar på att de vill förbättra systemet när tid finns. 
Han menar även på att ett supporthanteringssystem borde generera en bättre support än 
utan.  

4.2.2 Personal 

De kunder Atrox Development har idag är endast företag. För Atrox Development är det 
viktigt att knyta långsiktiga relationer med kunder, Johan Wiman menar att det är mer 
värdefullt att ha en långsiktig relation med stadigt återkommande kunder. För att veta vad 
kunderna tycker om supporten genomför Atrox Development regelbundna uppföljningar.  
 
På Atrox Development är det fyra stycken som jobbar med IT-supporten och det är 
endast dessa som använder sig utav supporthanteringssystemet. Den information 
personalen har tillgång till är den kundinformation som finns lagrad i CRM och 
affärssystemet. De har tillgång till information som kundens kontaktuppgifter, 
köphistorik och tidigare ärenden. De har även tillgång till ren teknisk dokumentation så 
som användarnamn, lösenord och licensfiler osv. Personalen som arbetar med support ska 
ha så mycket utbildning som möjligt, det handlar även om att personalen har ett genuint 
intresse för det område de jobbar med, i detta fall datorintresse. Johan Wiman påpekar att 
personalen lär sig mer med tiden också, samtidigt som de har vidareutbildningar när nya 
produkter kommer ut på marknaden. En nyanställd får oftast följa med en seniortekniker 
och följa dennes arbete för att få en bild över hur det ska gå till med att hantera kund etc. 
De försöker förmedla företagskulturen till personalen. Det viktiga menar Johan Wiman är 
att personalen ska bemöta kunden på rätt sätt. Det finns inget dokumenterat över hur 
personalen ska bemöta kunderna utan det viktiga är att ha ett trevligt och positivt 
bemötande. 
 
Atrox Development ser motivation av personalen som en viktig självklarhet. Johan 
Wiman menar att personalen ska ha kul tillsammans, att det är viktigt att hålla ihop 
personalen och rotera på arbetsuppgifter. Han menar även att just tekniker är måna om att 
lära sig nya saker och därför blir rotation av arbetsuppgifter viktigt. Omgivningen är 
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också en annan viktig faktor, lokalerna ska vara öppna och personalen ska få eget ansvar 
och fria tyglar. Vid nyanställning försöker företaget anställa personal som kan tänkas 
passa in i gruppen. Att ha nöjd personal är viktigt för att de ska göra ett bra arbete, Johan 
Wiman menar att det är en ständig kamp om att få alla på företaget att trivas. 
 

4.2.3 Supporthanteringsprocessen 

Atrox Development tar emot mellan ca 15 och 20 supportärenden i veckan och har tre 
olika typer av supportavtal där inställelsetid är reglerad. När ett samtal kommer in till 
företaget svarar direkt en tekniker och försöker lösa problemet så fort som möjligt direkt 
via telefon. Ett samtal får inte ta längre än 20-30 minuter menar Johan Wiman. 
Problemlösning sker med andra ord direkt via telefon och om ärendet löses via telefon 
registreras ärendet först efter samtalet. Där skriver personalen vad problemet gällde och 
vad som gjordes för att lösa problemet. Är det ett problem som inte kan lösas via telefon 
registrerar personalen ärendet och ger kunden information om hur man kommer att gå 
vidare. Efter samtalet tilldelas en tekniker som är bäst lämpad för att antingen genomföra 
en djupare felsökning eller att åka ut på plats till kunden. Vid problem som företaget 
själva inte kan lösa hyr man in underkonsulter som har den kompetens som krävs eller 
annan kompensation. Ärenden som finns som olösta har supportpersonalen bevakning på 
hela tiden manuellt, gäller det panikärenden stäms de av direkt.  
Johan Wiman menar att företaget kan få in bättre rutiner, han vet inte hur den ultimata 
rutinern för hantering av support är men att den alltid kan bli bättre. Den rutin företaget 
har nu tycker Johan Wiman fungerar tillräckligt bra. Han menar att det är en dynamisk 
process och att det sker förändringar hela tiden. De kundundersökningar Atrox 
Development gjort visar att kunder vill ha en personlig kontakt och att det är därför de 
valt Atrox Development som leverantör av support. Han menar återigen att de skulle ha 
möjlighet att vara mer effektiva. Det är kundens uppfattning om företaget som är det 
viktigaste, därför får inte kvalitén på supporten försvinna. Johan Wiman menar att det 
skulle vara mer effektivt om en person loggade alla ärenden som togs emot och att sedan 
teknikerna bearbetade ärendelistan. Detta menar han skulle vara effektivast men 
samtidigt inte lika intressant för kunden, då kunden mister direktkontakten med tekniker. 
Johan Wiman menar att det viktigaste är att en kund känner att denne får hjälp på en gång 
även om problemet inte löses på ett samtal. Det viktiga är att kunden ska få en 
uppfattning om att någon person har försökt att lösa problemet på en gång och detta kan 
få kunden att känna sig tryggare.  
 
De viktigaste delarna i supporthanteringen är enligt Johan Wiman den personliga 
kontakten, dvs. den sociala och tekniska kompetensen. Samt även struktur inom 
företaget, att ha rätt kompetens och på rätt plats. Johan Wiman avslutar med att dagens 
support ska ge möjligheten att hjälpa en kund på en gång och att problemlösningen måste 
vara snabb. 
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Figur 6 – Supporthanteringsprocessen för Atrox Development 

 
 

4.3 IT-Mästaren 

IT-Mästaren startade 2000 och finns idag i fem städer runt om i landet. Intervjun skedde 
med Rikard Westlund på huvudkontoret i Örebro. Idag har företaget 26 anställda varav 
10 stycken hanterar supportärenden, med ett flöde på cirka 200 supportärenden dagligen. 
Företaget befinner sig inom IT-branschen och erbjuder idag tjänster inom IT-drift, IT-
infrastruktur och bredbandstjänster. Deras tjänster sträcker sig från att driva servrar 
externt i en datorhall åt företag till att ge support och underhålla företagens egna IT-
infrastruktur på plats och även erbjuda företag bredbandslösningar. 
 

4.3.1 IT 

IT-Mästaren använder idag två system, Microsoft CRM och ekonomisystemet Visma. De 
utnyttjar idag två moduler i Microsoft CRM, CRM-modulen och supporthanterings-
modulen. Eftersom systemet är stort så har företaget valt att skala ner systemet för att 
passa IT-Mästaren. Det andra systemet, Visma, används som stöd för supporthanteringen. 
All kundinformation som lagras i Visma hämtas sedan av CRM-systemet. Microsoft 
CRM och Visma är således integrerade med varandra. Ett annat program som används är 
Microsoft Outlook som är integrerat med Microsoft CRM. Detta medför att all e-
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postkommunikation från kunder finns lagrad och sorterad per kund. När IT-Mästaren 
skaffade systemet anpassades både systemet och företagets rutiner efter varandra. Rikard 
Westlund menar att supporthanteringssystemet är ett kontrollsystem för att påbörja och 
avsluta ärenden. 
 
Systemen betyder mycket för företaget, Rikard Westlund menar på att det är hjärtat i hela 
företaget. Både försäljnings- och supportavdelningen använder sig av Microsoft CRM. 
Båda systemen är viktiga men Visma skulle kunna vara ur funktion en längre period än 
vad Microsoft CRM skulle göra utan att det påverkar något. Går Microsoft CRM ur 
funktion blir det ett allvarligare problem. De anställda som idag använder sig av 
supporthanteringssystemet är de som jobbar med IT-drift inom företaget, dvs. helpdesken 
och drifttekniker. De konsulter som arbetar med IT-infrastruktur får ofta samtal direkt 
och då registreras inte ärenden. Det enda en konsult gör är att denne skriver ner en 
tidsrapportering för debitering till kund. Totalt är det tio stycken som använder 
supporthanteringssystemet idag. 
 
Enligt Rikard Westlund finns det många skäl till att använda ett supporthanteringssystem. 
Speciellt för företag som arbetar med driftlösningar så kan man ofta inte lösa problem 
direkt. Ibland kan de lösas direkt men oftast går det inte, då loggas de för att sedan kunna 
vidarebefordras till lämplig person. Det kan även förekomma många småärenden och en 
person kan inte hålla reda på alla ärenden så Rikard Westlund menar att det måste finnas 
ett sätt att lagra det. Det är alltså viktigt för att få historik och hålla ärenden i minnet. 
Historiken ska sedan även kunna användas för att kunna återkoppla med kunden för 
uppföljning. Även systemets möjlighet att ge personalen bakgrund om kundens fel för att 
underlätta felsökning är viktig, speciellt om de varit på semester eller dylikt. Ytterligare 
ett skäl är att supportpersonalen ska se vad för serviceavtal som gäller för kunden som 
kontaktar företaget. Rikard Westlund menar att ett supporthanteringssystem är bra för att 
utveckla en kund och få statistik och att fördelen med ett system är att det kan ge ordning 
och reda som i sin tur ger en högre kvalité på företagets tjänster. Samtidigt tillägger han 
att det krävs ett helt annat sätt att arbeta när man använder supporthanteringssystem. 
 

4.3.2 Personal 

För IT-Mästaren är det i dagsläget det viktigaste att behålla befintliga kunder då företaget 
de senaste två åren genomgått en stor organisatorisk förändring. Rikard Westlund menar 
att de inte haft tid att leta nya kunder utan fokusen har legat på att få den nya 
organisationen att fungera och börja använda supporthanteringssystemet. Han menar på 
att företag inte ska kunna tappa kunder om de sköter sig. De får idag in ca 100 ärenden 
som registreras i systemet men ytterligare 100 som hamnar hos konsulter. De kunder som 
kontaktar supporten är vanliga datoranvändare och den genomsnittliga kunskapen hos 
dessa är inte hög. IT-Mästaren har ingen statistik över hur kunderna uppfattar supporten 
men Rikard Westlund tror att de tycker att företagets tekniker är duktiga men att företaget 
totalt sett är långsamma. Alla ärenden behandlas olika utifrån vilket serviceavtal kunden 
har, avtal som har en längre accepterad tidsgräns hamnar längre ner på prioritetslistan. 
Det beror sedan även på hur allvarligt den enskilde teknikern upplever problemet. En stor 
kund och en kund som är missnöjd prioriteras även de. 
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Kraven på utbildning av supportpersonalen hos IT-Mästaren är att de ska vara personer 
med en teknisk utbildning, dvs. kunniga inom IT. Företaget har även vid behov egna 
internutbildningar när nya produkter släpps på marknaden. För att motivera personalen 
till att arbeta ser IT-Mästaren att ekonomiska incitament är den främsta 
motivationsfaktorn. Att ge en bra lön, Rikard Westlund nämner även att företagets 
anställda får ta del av ett så kallat vinstdelningssystem som innebär att personal får en del 
av företagets vinst, samt andra ekonomiska villkor. Andra sätt att motivera personal är 
genom att hitta på aktiviteter med personalen inom företaget. Rikard Westlund menar att 
det är viktigt att trivas som grupp. Han menar även att ge personal utvecklande 
arbetsuppgifter är en viktig del för motivation. Att ha nöjd personal är självklart menar 
Rikard Westlund, annars slutar personalen eller så gör de ett dåligt jobb. 
 

4.3.3 Supporthanteringsprocessen 

IT-Mästaren tar som tidigare nämnt emot ca 100 ärenden om dagen som hanteras med 
hjälp av systemet. För att hantera dessa ärenden har företaget olika rutiner för olika 
ärenden, ärenden kategoriseras först i vilken typ av tjänst det gäller. Ett ärende går till på 
så vis att när en kund ringer in börjar tidsdebiteringen, kan ärendet inte lösas via telefon 
meddelar man kunden om hur man kommer att fortsätta för att lösa problemet. Efter det 
meddelas en tekniker som tar upp ärendet från supporthanteringssystemet och påbörjar 
felsökning. Vilken rutin som följs är beroende av fel och tjänst. Ett annat scenario är att 
supportteknikern felsöker, kan det lösas genom fjärrhjälp gör supportteknikern det och 
hämtar den kundinformation som krävs för att göra det ur systemet. Ärendet registreras 
genom en problembeskrivning och lösning på problemet. Står ärendet kvar som olöst 
ligger det där tills att någon tar upp ärendet och löser problemet. Ärenden lagras sedan i 
Microsoft CRM databas som gör det möjligt för IT-Mästaren att söka bland tidigare 
ärenden.  
 
Rikard Westlund är övertygad om att rutinerna för supporthantering kan bli mycket 
bättre. Trots att företaget har rutiner händer det dagligen att ärenden kommer bort, detta 
på grund av att en i personalen tror att någon annan löst problemet, slarv eller att det skett 
ett missförstånd med kunden. Han menar att detta är ett nytt område, att arbeta med ett 
supporthanteringssystem. Han tror även att många struntar i att följa de rutiner företaget 
lagt fram, han tillägger att om alla jobbar efter en upplagd rutin minimerar man fel. 
Kvalitén på supportärendena kan förbättras genom att skapa fler skriftliga rutiner runt fler 
områden. Rikard Westlund menar att saker kan tyckas självklara även om de inte är det. 
En annan viktig sak är menar han att ärenden som ligger olösta en längre tid ska komma 
upp på en separat lista. Fast han menar att till sist kan det blir för mycket byråkrati, om 
det verkligen är värt mödan att göra alla kontrollsystem kontra att betala kunden. 
 
Rikard Westlund säger att de viktigaste delarna vid hantering av supportärenden är att det 
måste finnas ett flöde i supporten, företaget ska ha effektiva rutiner. Han menar även på 
att det inte spelar någon roll om supporten är bra om företaget inte har ett IT-system för 
att stödja organisationen, det gäller att ha en organisation speciellt för support. Han 
menar även på att återkoppling till kund är viktigt för att kunden ska veta att problemet är 
löst. Rikard Westlund menar att många tekniker missar kunden och tänker bara på 
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tekniken. Kunden måste veta att teknikern lagt ner mycket kraft i att lösa problemet, är 
det ett problem som tar en längre tid att lösa måste man vara noggrann med att berätta 
varför det tar tid. 
 

 
Figur 7 – Supporthanteringsprocessen för IT-Mästaren 

 

4.4 Företag A 

Företag A är ett av Sveriges största och ledande företag i sin bransch och finns i Västerås. 
Företag A säljer tjänster olika tjänster inom IT. Företaget har idag 10 000-tals kunder och 
18 anställda varav nio stycken som hanterar supportärenden. Supportavdelningen 
tillhandahåller support på företagets egna tjänster men ger även support på ärenden som 
indirekt är relaterade till företaget tjänster i mån av tid. 
 

4.4.1 IT 

Företag A använder ett egenutvecklat system för supporthantering som heter Mind, och 
är baserat på e-postmeddelanden. När supporthanteringssystemet införskaffades 
anpassades det för företagets rutiner men även att företagets rutiner fick justeras. Ärenden 
som kommer in via telefon registreras inte utan det är endast e-post som registreras. 
Systemet används fullt ut av företaget och det är hälften av personalstyrkan som hanterar 
supportärenden. Företaget menar dock att alla hjälps åt vid en hög belastning för att 
kunderna ska få den hjälp de behöver, tack vare systemet menar Företag A att de kan 
hantera fler kunder under en kortare tid . Företag A anser dock att ett 
supporthanteringssystem inte bidrar med några konkurrensfördelar. Respondenten menar 
att ett supporthanteringssystem bara kan hjälpa företagets rutiner för att hantera kunder 
och bidrar inte på något vis till att förändra konkurrensen.  I systemet har 
supportpersonalen tillgång till allt gällande kundinformation, det finns ingen begränsning. 
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Alla supportärenden hanteras dessutom likadant, dvs att de sponsorkunder som Företag A 
har, inte får något annan behandling i supporten. 
 
Företag A anser att systemet som hanterar supportärenden är otroligt viktigt då det är 
företagets ansikte utåt. De menar även att systemet måste tillhandahålla korrekt 
information och ge personalen en möjlighet att följa upp ärenden. Företaget menar att det 
idag inte förekommer någon flaggning av ärenden, utan att detta istället sker via intern 
kommunikation. Innan Företag A hade ett system för att hantera supportärenden så 
jobbade de endast med vanligt e-post och menar att det finns mycket funktionalitet i 
diverse e-postklienter, men att det inte är något fullfjädrat supporthanteringssystem. Som 
ett tillägg planerar också Företag A att konstruera ett utvärderingssystem för företagets 
supporthantering för att få värdefull respons från kunden. 
 
Utöver supporthanteringssystemet Mind, så använder Företag A ett 
administrationssystem som hanterar information om kunden gällande fakturering och 
kontaktinformation. Mind och företagets administrationssystem är integrerade till en viss 
del då Mind kan inhämta kontaktuppgifter från det webbaserade administrationssystemet.  
 
Företag A anser att administrationssystemet de använder är det viktigaste verktyget för 
företaget. Skulle inte företag ha tillgång till kundinformationen och se vad kunderna 
använder idag så kan de inte hjälpa kunden. Företaget menar att om kunden fått en 
faktura och företaget inte själva kan se den, så är detta ett stort fel. Företag A menar även 
att historik inte är lika viktigt som att se vad kunden har för tjänster av företaget i 
dagsläget eller vad de kan få. 

4.4.2 Personal 

Företag A motiverar sin personal genom att hålla utvecklingssamtal med dem och lösa 
eventuella problem som uppkommer. Företaget anser att det är viktigt att få personalen 
involverad i hur företaget tänker och hur organisationen fungerar och anledningen till att 
företaget arbetar som de gör. Företag A menar att nöjd personal arbetar mer effektivt och 
hanterar kunder på ett bättre sätt. 
 
Företaget har även ett bestämt sätt att bemöta kunden. Företag A menar att bemötandet 
bör vara vänligt, klart och tydligt och pointerar att om kunden får ett negativt besked så 
ska de veta varför svaret är som det är. 
 
Företag A kräver heller ingen utbildning av personalen. Företaget menar att de personer 
som de anställt har ett brinnande datorintresse och en vilja att hjälpa människor och 
utveckla sig själva. Företag A menar även att personalen behöver en social kompetens 
och att denna del är viktig. Det kan hända att företaget kräver en viss kompetens till 
speciella tjänster, och då är det en självklarhet att dessa erfarenheter eftersöks. Företag A 
håller även i egna utbildningar om det är något område som företaget anser sig behöva 
extra kunskap i. Dock menar företaget att detta endast skett två gånger. För att 
kompensera för dessa utbildningar så har företaget kontinuerliga informationsmöten för 
supporttekniker där någon inom ett specifikt område bildar personalen. 
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4.4.3 Supporthanteringsprocessen 

Hos Företag A finns det tre olika typer av supportärenden. Det första är att en person 
ringer in och att problemlösningen sker direkt över telefon och att problemet löses. Den 
andra typen är att när ett problem inte går att lösa direkt i telefonsamtalet så avslutas 
samtalet så att supportpersonalen kan lösa problemet, för att sedan återkomma till kunden 
med ett löst problem. Den tredje typen är om ärendet gäller en felrapportering, så ber 
supportpersonalen kunden att skicka in ett e-postmeddelande med en beskrivning av felet 
som en tekniker sedan bearbetar. Har kunden många frågor ber företaget kunden att även 
då återkomma via e-post för att säkerställa att kunden får svar på alla frågor. Äldre 
ärenden som blir liggande får hela tiden även en högre prioritet. Företaget går 
regelbundet igenom olösta ärenden och menar att prioriteringen av nya kunder inte får 
ske på bekostad av gamla kunder och pointerar även att det är viktigt med både nya och 
gamla kunder. 
 
Företag A vill även ha automatiska kvalitetsundersökningar där kunden själv får 
rangordna svar och bedöma hur hanteringen av ärenden gick till. Denna undersökning 
skulle automatiskt vara tillgänglig för kunden några dagar efter att supportärendet har 
lösts. Dessa undersökningar menar företaget skulle hjälpa dem att effektivisera 
verksamheten genom att företaget nu vet vart de har brister i hanteringen. Företag A 
menar också att en utökning av kunskapsdatabasen som är tillgänglig för kunden även det 
skulle förbättra effektiviteten igenom att färre ärenden skulle komma in. En 
kunskapsdatabas är en databas där lösningar på tidigare problem finns tillgängliga för 
kunden utan inblandningen av supportpersonal. Utan företagets kunskapsdatabas så 
skulle det vara dubbelt så många ärenden som kommer till supporten. Företag A 
genomför undersökningar av företagets ärenden för att mäta effektivitet. Företaget väljer 
slumpmässigt ut ärenden och undersöker om företaget håller genomsnittstiden för 
problemlösning. Företaget mäter hur många svar en kund fått i ett ärende under en 
bestämd tidsperiod. Respondenten menar dock att detta inte visar kvalitén på svaren  utan 
endast bör ses som en grund. 
 
Företag A går vidare och menar att den personliga kontakten, gör att kunden känner sig 
mer säker och därav ökar chansen att de hör av sig igen. Företag A tar upp Telia som ett 
exempel och menar att de försöker ge intrycket av att vara personliga men att det inte 
utfaller på det viset. Företaget menar att beroende till vem som kunden kommer till i 
supporten, så får de olika svar vilket företaget anser inte är bra. 
 
Företag A påpekar att svaret måste vara korrekt, och att det är viktigt att få samma svar 
oavsett vem man talar med. Företaget menar då att det är viktigt att supportpersonalen 
automatiskt får tillgång till information om kunden direkt när ett ärende kommer in så de 
snabbt kan svara på problemet. 
 
Företag A har den uppfattning att deras kunder är nöjda med den support företaget ger 
dem, då syftar företaget på de kunder som faktiskt hör av sig med kommentarer på 
supporten. Företaget menar att alla ärenden som kommer in, där problembeskrivningen är 
korrekt, ska ha en lösning inom en timme. Anledningen till att företaget försöker vara så 
snabba som möjligt är för att kunden förväntar sig att det ska lösas på en gång. Därför är 
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det viktigt att återkomma till kunden och meddela om fler kunder haft liknande problem 
och att problemet håller på att rättas till. Företag A hävdar att kunden måste vara 
medveten om varför de väntar och påpekar att företaget är unikt i branschen då de ger 
kunden ett sådant snabbt svar. 
 
De viktigaste delarna i supporthantering är att supportpersonalen ger ett vänligt svar och 
att dessa måste vara korrekta då ett felaktigt svar kan förvärra situationen. Företaget 
menar även att svaren ska vara språkligt korrekt men att de samtidigt inte behöver vara 
formella. Samt att kunden även ska få ett snabbt svar. 
 
Företag A anser även att de hanterar supportärenden effektivt då de håller 
genomsnittsgränserna som är satt av företaget. Företaget mäter effektiviteten genom att 
undersöka hur många svar kunden har fått i ett ärende och att urvalet är 10 ärenden under 
tre dagar som välj slumpvist. Företaget menar att genomsnittstiderna är bara grunden och 
påpekar att de aldrig visar kvalitén på svaret. 
 
 

 
Figur 8 - Supporthanteringsprocessen för Företag A 
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4.5 MP-Engineering 

Under en intervju med Michael Bäckman som är säljare på MP-Engineering så berättar 
han att företaget grundades 1991 och befinner sig i IT-branschen med tyngdpunkt mot 
mekaniskt tillverkande industri. Idag jobbar företaget som återförsäljare av ett system 
som heter Solidworks och jobbar även med CAD-mjukvara, PDM-mjukvara och tjänster 
kring dessa. Företaget har i dagsläget 70 anställda och finns på 8 orter i Sverige och har 
ca 1500 kunder. 2007 omsatte företaget 100 miljoner och får i dagsläget in runt 60 st 
supportärenden per dag samt att ungefär 50 % av företagets intäkter kommer från 
kundsupport. 

4.5.1 IT 

MP-Engineering använder ett supporthanteringssystem som heter Lime och använder 
inga andra system för att direkt stödja supporthanteringen. Lime är MP-Engineering’s 
CRM-system där företaget även hanterar alla kunder, kundärenden och 
försäljningsärenden. Lime betyder mycket för företaget och är spindeln i nätet som håller 
samman alla ärenden. Företaget anser att Lime är det viktigaste verktyget de har.  
MP-Engineering skulle inte klara sig utan Lime då alla ärenden som kommer in till 
företaget registreras i systemet enda ner till personnivå. MP-Engineering anser att 
systemet är otroligt viktigt både för kunden, personalen och för konkurrensen och menar 
att företaget inte kan vara utan ett bra system som hanterar kundsupport. Företaget har 
organiserat sig för att använda ett modernt IT-system, och hade företaget inte haft denna 
tillgång, så hade företaget med stor sannolikhet sett helt annorlunda ut. Lime har till viss 
del anpassats för organisationen och organisationen för system. 
 
MP-Engineering menar att ett bra IT-system som kan hantera ärenden är ett måste och 
påpekar att all information om kunden måste vara tillgänglig och ligga på samma ställe så 
att supportpersonalen snabbt har tillgång till denna. Företaget lyfter sedan fram vikten av 
att personalen har tillgång till kundens tidigare ärenden som en viktig aspekt. 
 
För att behålla kontrollen på ärendet så hålls ett olöst ärende öppet i systemet som gör att 
MP-Engineering kan få en överskådlig blick över vilka ärenden som är lösta och inte 
lösta. Detta anser företaget är ännu viktigare eftersom företaget är utspritt på många orter 
vilket innebär att MP-Engineering behöver ett system för att hantera supportärenden. 
Företaget menar att Lime ska göra det omöjligt för supportärenden att komma bort, men 
att företaget samtidigt inte skulle vara förvånade om de faktiskt gjort det. DVS att kunden 
kan anse att ett supportärende har kommit bort, men att företaget anser att det är löst då 
företaget kanske inte har något direkt svar på frågan. 
 
Samtliga anställda på MP-Engineering använder sig av Lime, men att det inte är alla som 
använder sig av supporthanteringsmodulen i Lime. De personer som hanterar denna del 
av Lime är de som jobbar med support och kundärenden och att det i dagsläget är ungefär 
20 personer som använder sig av supportmodulen i Lime. 
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4.5.2 Personal 

MP-Engineering kräver ingen utbildning av sin personal. Företaget menar dock att 
supportpersonalen måste genomgå interna utbildningar innan de får besvara 
supportärenden. Företaget menar också att personalen måste kunna företagets produkt 
och att MP-Engineering vid anställning av ny personal helst önskar att de har tidigare 
erfarenhet med liknande produkter. Företaget påpekar senare att supportpersonalen kan 
vara hur duktig som helst, men om de inte har något bra IT-system som verktyg så 
kommer det inte att fungera. Speciellt inte för MP-Engineering då företaget är utspritt 
över hela Sverige. 
 
Supportpersonalen har tillgång till den information som företaget anses vara relevant för 
att kunna lösa kundens problem. Företaget menar också att personalen har tillgång till 
kundens tidigare ärenden. MP-Engineering påpekar att supportpersonalen inte har 
tillgång till den ekonomiska information som finns lagrad inom företaget, då denna 
information ligger i företagets affärssystem, Navision. Dock har Navision vissa 
kopplingar till Lime. 
 
MP-Engineering har ett bestämt sätt att bemöta kunden, och målet är att kunden vid ett 
avslutat ärende ska vara nöjd. Företaget har även ett bestämt sätt att bemöta kunder till 
konkurrerande företag, och menar att de även besvara supportärenden från dessa. 
Företaget underrättar personen i fråga om de återkommer fler gånger, att denna tjänst 
kostar pengar. För att motivera personalen så genomför företaget aktiviteter med 
personalen samt att varje anställd har en personlig utvecklingsplan. Nöjd personal är 
viktigt för MP-Engineering då Michael Bäckman menar att företaget är ett 
kompetensföretag med många tjänster så är personalen företagets viktigaste tillgång. 
 
En annan viktig del som MP-Engineering förknippar med bra supporthantering, är att 
kunden direkt får hjälp av en person och inte behöver sitta i en telefonkö. Företaget 
menar därav att det är viktigt att en mänsklig person svarar relativt snabbt, samt att 
personalen är tekniskt kunnig. Företaget lyfter fram den mänskliga kontakten för att 
säkerställa att det blir en dialog mellan kund och företag. 

4.5.3 Supporthanteringsprocessen 

MP-Engineering kategoriserar sina ärenden i två kategorier. Normalärende och prioriterat 
ärende. Ett prioriterat ärende är när det står still för kunder och det kostar pengar. 
Ett normalärende hanterar företaget löpande och är det ett prioriterat ärende så lägger 
företaget andra ärenden åt sidan. 
 
MP-Engineering stänger mellan 80-85% av alla ärenden direkt vid telefonsamtalet. Löser 
företaget det inte så ligger ärendet öppet och då får någon annan lösa ärendet. Alternativt 
går det vidare till Solidworks. Med detta som grund anser företaget att 
supporthanteringen är effektivt med tanke på hur många som kommer per dag och att de 
flesta löses direkt via telefon. 
 
Företaget genomför även årliga kundundersökningar, och det visade sig i den senaste 
undersökningen att 85 % av MP-Engineerings kunder är väldigt nöjda med sin support. 
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Företaget pointerar sedan att de även jobbar på att förbättra denna siffra ännu mer. De 
kunder som kontaktar support är i normala fall insatta i produkten pga. att företaget sällan 
lämnar en kund utan en grundutbildning på fyra dagar hos företaget. 
 
För att undvika missnöjda kunder så har företaget fokuserat på att ge en bra support och 
ge personalen bra stödsystem och verktyg. MP-Engineering menar att det är företagets 
befintliga kunder som de lever på och att det är där en bra support är viktig. Eftersom 
företaget anser att både nya och befintliga kunder är viktigt så har företaget delat upp 
dessa i två olika delar. En eftermarknadsfunktion som jobbar med att stödja och hjälpa 
företagets befintliga kunder och en del som jobbar med nyprospektering. MP-
Engineering berättar sedan att företagets omsättning har ökat från 40 miljoner kronor år 
2006, till 100 miljoner kronor år 2007. 
 
MP-Engineering menar att företaget har en bestämd modell på hur ett supportärende ska 
hanteras och att Lime är anpassat efter hur företaget vill jobba med supporthantering. Det 
är viktigt att det finns en modell så att personalen har vetskap om vad som bör göras vid 
olika tillfällen. Michael Bäckman menar att en modell säkerställer en effektiv hantering 
av ärenden, rätt personalbemanning och i slutändan en nöjd kund. Företaget menar att 
alla ärenden ska hanteras likadant, beroende på om det är ett prioriterat ärende eller inte. 
  
Nedan presenteras MP-Engineerings metod för supporthantering: 
Inkommande samtal från kund och namnet på företaget dyker upp på skärmen via 
telefonnumret. Ringer inte företaget från ett känt telefonnummer, så får personalen 
istället slå upp kunden. Supportingenjör tar samtalet och registrerar uppgifter på vad det 
är för företag och person samt vilket problem kunden har under samtalets gång. Sedan 
löser företaget problemet direkt via telefon och registrerar lösningen. Är lösningen en 
uppdatering med servicepack löses det direkt med kunden eller att det antingen skickas 
en webblänk, eller filer direkt till kunden. Sen stänger personalen ärendet om de anser att 
ärendet är avslutat och att ärendet är löst. MP-Engineering påpekar att detta är ett lätt 
ärende. 
 
Det finns även svårare supportärenden som MP-Engineering inte stänger direkt. 
Supportpersonalen registrerar då det som företaget inte kan lösa och kollar sedan i 
databasen med tidigare lagrade ärenden och lösningar. Hittar supportpersonalen inte 
svaret där så skickar de iväg ett serviceärende direkt till Solidworks support i USA. 
Ärendet stängs inte i detta läge. Varje dag har supportgruppen en genomgång på vilka 
ärenden som är öppna och som lämnas över till nästa arbetsdag. Företaget behåller 
kontrollen över ärenden medans ärendet är på behandlig hos Solidworks. Ärendet stängs 
först när företaget har kommit med besked till kunden. Företaget pointerar att Solidworks 
inte sköter kontakten med kunden, utan att det är MP Engineering som har hand om detta. 
Målet är dock att alltid försöka återkomma till kunden inom en timme. 
 
Företaget tog upp att de registrerar ärenden, och går sedan lite djupare in på hur MP-
Engineerings databas ser ut. Dokumentation fungerar som en databas på tidigare frågor 
som företaget kan söka i. Databasen blir kategoriserad, dels efter vilken produkt det är 
(CAD, PDM eller analysprodukt). Sedan går kategoriseringen djupare ned bland de olika 
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produkterna. Ett exempel på detta är när det gäller CAD-system, så kan namnet på nästa 
kategorisering vara ”problem med ritningar”. Det vill säga att databasen är uppbyggd i 
olika nivåer i olika kategorier där personalen gör sina sökningar. Det finns även 
fritextsökning. När ärendet registreras så registreras problem och lösning och då 
kategoriseras detta upp under tiden. Det förekommer även dubbletter av ärenden, och 
kanske även olika lösningar på dessa. MP-Engineering anser dock att detta inte är något 
problem då en databas är stor och det får plats mycket text. Detta stycke är en del av IT-
system men placeras under processer pga. att det hänger ihop med metoden för 
supporthantering. 
 
Michael Bäckman förklarar att företaget bevakar ärenden genom att lämna olösta ärenden 
öppna i systemet, och att företaget via systemet kan se alla ärenden som är olösta genom 
olika vyer där t.ex. endast olösta ärenden visas. En supportansvarig går varje morgon 
igenom alla olösta ärenden och beslutar om vad som ska göras. 
 
De Supportavtal som MP-Engineering erbjuder sina kunder är helt kopplade till det vad 
företaget kallar serviceavtal till produkterna. Serviceavtal innebär att kunden får tillgång 
till nya releaser på produkten, servicepack’s på releasen och telefonsupport. Supportavtal 
är något kunden måste köpa till som en extratjänst. Dock är det inte alla kunder som 
köper denna tjänst men det är fortfarande en stor del som gör detta. Företaget har utsetts 
till det företag i världen som har flest kunder med serviceavtal och som tecknar nya avtal 
löpande. Michael Bäckman menar att runt 98 % av kunderna har ett serviceavtal. 
Företaget har i dagsläget runt 1500 kunder. 
 

 
Figur 9 - Supporthanteringsprocessen för MP-Engineering 
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4.6 Sammanfattande Empiri 

Figur 10 - Sammanfattande empirisk tabell 

 
I modellen ovan har uppsatsgruppen sammanställt de intervjuer som genomförts. 
Tabellen är strukturerade utefter uppsatsgruppens teorimodell med delarna IT, Personal 
och supporthanteringsprocess. Tabellen visar hur de olika företagen skiljer sig åt i de tre 
olika delarna. 
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5 Analys 

I detta kapitel kommer uppsatsgruppen att sätta den insamlade empirin mot den 

teoretiska referensram uppsatsgruppen behandlat och belysa viktiga delar för 

supporthantering. 

 

5.1 IT 

CIM-team har idag IT-stödet Microsoft CRM som är ett system för att underlätta 
hantering av kundinformation och supportärenden (Dyche, 2002). Idag används systemet 
för andra delar än support så som försäljningsunderlag, utskick av information och 
lagring av kundinformation. Problemet som företaget har är att de inte använder CRM-
systemet som stöd för sina supportärenden till den grad som de skulle vilja. Enligt Bruns 
(1995) så bidrar IT-system till att företag kan få en ökad tillgänglighet av information 
som i sin tur kan generera en ökad effektivitet. CIM-Team utnyttjar inte IT-systemet fullt 
ut och förlorar därav möjligheten till en ökad effektivitet. Företaget har dock identifierat 
möjligheterna och fördelar med att samla ärenden på samma ställe och gör det idag i en 
databas. En lättillgänglig databas gör enligt Echeverri & Edvardsson (2002) det möjligt 
att bedriva god kommunikation med kunden. I CIM-Teams fall behöver denna databas 
förbättras genom att personalen slipper de repetitiva arbetsuppgifterna i och med att de 
inte behöver konstruera ett svar på en liknande fråga som tidigare, men att detta istället 
har bytits ut mot en annan repetitiv arbetsuppgift. Personalen måste nämligen göra flera 
sökningar genom att databasens uppgifter kan finnas i två språk. Enligt Dyché (2002) ska 
de repetitiva arbetsuppgifterna minska i och med införandet av IT men att i CIM-Teams 
fall detta system endast förbättrade till en mindre grad. 
 
Atrox Development anser att de skulle kunna vara mer effektiva, men att det då inte 
handlar om IT. Supporthanteringssystemet som Atrox Development använder samlar 
visserligen samtliga information om kunden på samma ställe och projekterar på så sätt en 
enda bild om kunden som enligt Hart et al (2006) bidrar till att ärendet löses snabbare. 
Det egenutvecklade supporthanteringssystemet underlättar även hanteringen av 
kundinformation och hanteringen av ärenden som enligt Dyché (2002) är central vid 
införskaffning av ett system. Atrox Development ser möjlighet till effektivisering genom 
att låta en anställd ta emot ärenden och en annan som löser dem i tur och ordning, men 
valde istället att behålla den direkta kontakten med tekniker framför de mer fasta 
rutinerna som enligt Burns (1995) är viktigt. 
 
Företag A menar att effektivitet nås genom att information om kunden är lättillgänglig för 
supportpersonalen. Genom att personalen snabbt kan få tillgång till information om 
kunden kan ärenden också lösas snabbare. Vilket är något som Burnes (1995) förmedlar.  
Företag A menar också att lättillgänglig information är en av nyckelstenarna i att i över 
huvudtaget bedriva kundsupport. Företaget menar att om de inte har tillgång till 
kundinformation, så kan de inte heller hjälpa kunden. IT förändras snabbt och med ny 
teknik kommer nya möjligheter att förbättra lönsamheten och effektiviteten (Sharp, 2003; 
Cleveland & Mayben, 2000). Företag A vill med hjälp av tekniken kvalitetssäkra och 
effektivisera supporten genom att erbjuda kunden en möjlighet att evaluera supporten 
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med hjälp av ett formulär någon dag senare. Företag A menar då att svaren på dessa kan 
peka på vilka områden som behöver förbättras för att uppnå en högre kvalité och en 
möjlig effektivisering av supporthanteringen.  
 
MP-Engineering använder ett supporthanteringssystem som heter Lime. Lime är 
företagets CRM-system och där all information samlas. MP-Engineering menar att ett bra 
system som gör informationen lättillgänglig är ett måste. Vilket också styrker Burns 
(1995) teorier som visat sig vara återkommande i analysen av uppsatsen. Företaget 
pointerar att detta är extra viktigt för dem pga. att de är utspridda på så många orter och 
att systemet är en central del i organisationen som möjliggör support för företaget. För att 
samla alla supportärenden på samma ställe, använde MP-Engineering en databas om 
enligt Burns (1995) är nyckeln till kundinformation och en förutsättning för att bedriva 
god kundvård enligt Echeverri (2002). Om MP-Engineering’s databas har en bättre 
struktur än den som CIM-Team använder står oklart, då språkhantering inte var något 
som nämndes under intervjun med MP-Engineering. Det står dock klart att MP-
Engineering har en god överblick över strukturen i databasen och samlar samtliga 
ärenden i denna, vilket också tyder på att systemet återigen är integrerat och används, 
vilket är något som Lin (2003) förmedlar. Genom att företagen använder en databas för 
att besvara ärenden så byggs supportpersonalens svar på en analys av data och inte av 
egna uppfattningar om problemet, detta stödjer Dyche (2002) om behovet av att ett svar 
ska baseras på en analys av kunden. 
 
IT-Mästaren använde systemet Microsoft CRM och supportmodulen som finns i den 
senare versionen. Systemet är integrerat med andra system så som Microsoft Outlook och 
företagets affärssystem Visma. Systemet är dock inte helt integrerat med personalens 
rutiner och att all information inte registreras i systemet som enligt Lin (2003) är viktigt. 
Information som inte registreras är samtal som går direkt till berörd konsult. Dessa 
ärenden registreras inte i supporthanteringssystemet utan istället bokförs i en tidsrapport. 
Genom att företaget gör på detta sett så har inte supportpersonalen tillgång till all 
information om kunden då det inte registreras, och målet med att direkt återuppta 
samtalet med kunden går förlorad. Detta är en viktig del enligt Peppers & Rogers (2004) 
som anser att integration av alla delar av företaget är ett måste. 
 
CIM-Teams CRM-system används av samtliga inom företaget och är därav integrerad till 
en viss grad, men att systemet saknar funktionen att arbeta offline för att sedan 
synkronisera med systemet. Lin (2003) menar att systemet måste vara helt integrerat i 
företaget så att informationen verkligen matas in vilket inte är fallet hos CIM-Team, samt 
att supporthanteringen inte används i CRM-systemet.  
 
Atrox Development använder sig av ett egenutvecklat supporthanteringssystem i 
Sharepoint. Samtliga anställda som hanterar supportärenden använder systemet och det är 
därav till större del integrerat i företaget. Företag A använder sig av 
supporthanteringssystemet Mind. Mind är även till en viss del integrerad med 
administrationsverktyget som är webbaserat. Om denna integrering är tillräckligt 
omfattande för att räknas som fullt integrerad är oklart då det i teorin inte finns några 
kriterier på när system är integrerade med varandra. Genom att det är av en tillräckligt 



 ANALYS  
 

39 

 

hög grad för att företaget inte behöver förbättra kopplingen så anses integreringen vara 
tillräcklig. 
 
Samtliga företag i undersökning har förstått att ett system för att hantera kundinformation 
är viktigt. Att ha någon form av CRM-system är enligt Nguyen et al (2007) en 
grundförutsättning för att förbättra företagets interaktion med kunder. Goffin & New 
(2001) menar även på att det är extra viktigt att ha ett sådant system för just 
supportärenden, just på grund av att det kan effektivisera och leda till konkurrensfördelar 
och ökade intäkter. Sedan innebär det inte alltid att systemet automatiskt bidrar till bättre 
supporthantering. CIM-Team har ett CRM-system som lagrar kundinformation men 
använder inte systemet för just supporthantering då de saknar en rutin för hur systemet 
ska utnyttjas. Företag A och MP-Engineering ser ut att ha klara och fasta rutiner för hur 
ärendena ska hanteras. Samtliga företag betonar vikten av att ha ett system för att hantera 
ärenden, företagen menar på att ett supporthanteringssystem är det centrala i 
verksamheten.  
 
I empirin framkom det att kvalitetssäkring hade en tydlig koppling till bevakning av 
ärenden. Samtliga företag i undersökningen utom Företag A påpekade vikten av att ett 
ärende ska bevakas. Genom att företag bevakar ärenden i systemet och behåller kontroll 
på dessa innebär detta att kvalitén på supporten ökar genom att antalet ärenden som 
förblir olösta eller glöms bort minskar. Anledningen till att Företag A inte nämnde det 
kan vara för att diskussionen som fördes inte ledde fram till denna fråga.  
 
För att personal ska utföra sitt arbete bättre menar Dyche (2002) att de måste ha en snabb 
tillgång till kundinformation. Han menar även att företag måste veta vilken information 
supportpersonal behöver ha tillgänglig. Företagen i undersökningen har visats sig ge 
personalen tillgång till all kundinformation genom olika IT-system. Genom att företagen i 
undersökning ger supportpersonalen tillgång till samtlig information om kunden så 
säkerställer företagen på så sätt att kunden får ett korrekt svar. Detta menar Pant & 
Wagners (2006) även leder till förbättrade kundrelationer genom att personalen får 
tillgång till korrekt och uppdaterad information om kunden. 
  
Supporthanteringssystemet är viktigt för att hantera informationen på ett effektivt sätt och 
inte tappa bort ärenden menar Atrox Development. Peppers & Rogers (2004) framhäver 
vikten av att ha kundinformation tillgänglig för att kunna bedriva en bättre support, de 
menar att ärenden snabbt ska kunna återupptas från där de avslutades. Gentle (2002) 
menar att företag bör ha fasta processer för hur information ska hanteras och menar att 
supportavdelningar kan vara mer processorienterade då arbetsrutinerna oftast är fasta. 
Dyche (2002) & Burns (1995) menar också på att ha fasta rutiner och en klar metod är 
nödvändigt för att bedriva en verksamhet effektivt. Dyche (2002) förklarar att om ett 
företag har bristande rutiner är det stor chans att kundsupporten ger kunder olika 
lösningar på samma problem. Även Företag A menar att det är viktigt att vara korrekt och 
ge kunder samma svar. Företag A lägger även vikt vid att återkoppla till kunden och 
informera den om problemet. Curry & Lyon (2008) menar att kunden måste 
uppmärksammas om problemet. Att kunden får veta vad företaget gör och att de gör 
något för att lösa problemet är något som anses viktigt av IT-Mästaren. 
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Det många företag gör är att de ser på den tekniska aspekten först innan de funderar på 
strategin. Systemet ska möjliggöra strategin och inte tvärtom. (Burns, 1995) I 
undersökningen var det två företag som hade ett helt egenutvecklade system. Med denna 
information som grund antar uppsatsgruppen att Atrox Development och Företag A har 
anpassat systemet utefter hur de hanterar sina ärenden och därigenom följer Burns (1995) 
påstående om att systemet bör anpassas efter företagets rutiner. 
 
Smith (2006) menar att supporthantering kan vara en källa för konkurrensfördelar, vilket 
också undersökningen visar med undantag för Företag A. Företag A menar att ett 
supporthanteringssystem inte kan bidra med några konkurrensfördelar på grund av det 
endast påverkar företaget internt. I övrigt framkom det att konkurrensfördelar skapas 
genom att supporthanteringssystemet bidrar till att företaget levererar bättre kvalitet till 
kunden. Atrox Development menar dock att ett supporthanteringssystem endast kan bidra 
med konkurrensfördelar om konkurrenten inte innehar ett sådant system. 

5.2 Personal 

Det råder en enighet bland forskare runt om i världen att människor är en viktig del i 
affärsverksamheter. (Burns, 2002; Marr & Parry, 2004; Curry & Lyon, 2008; 
Kantsperger & Kunz, 2004) Det har visats att motiverad och nöjd personal är två viktiga 
aspekter när det gäller få nöjda och lojala kunder. Samtliga företag i undersökning har 
visat sig värdera motiverad arbetskraft och samtliga arbetar på något sätt med att stärka 
personalens motivation. CIM-Teams metod för att skapa motivation bland personalen är 
att ge varierande och ansvarsfulla arbetsuppgifter där punkten ansvarsfulla 
arbetsuppgiften även är en viktig punk enligt Manolopoulos (2008). CIM-Team var det 
enda företaget i undersökningen som såg en koppling mellan ökat eget ansvar och 
motivation. Företaget har den uppfattningen att ökat eget ansvar och rotation på 
arbetsuppgifter bidrar till att personalen på CIM-Team är nöjda med sitt arbete. Atrox 
Development framhäver andra viktiga delar som att personalen ska ha kul tillsammans 
och vara sammansvetsade. Andra viktiga punkter som att ge personalen mer eget ansvar, 
att få rotera på olika arbetsuppgifter och tillhandahålla en bra arbetsmiljö stärker Heskett 
et als (1994) påstående om vikten av att ha en hög kvalité på arbetsmiljön. Atrox menar 
att dessa punkter är viktiga för att få nöjd personal. Företag A lägger en större vikt i att 
upprätthålla en dialog med personalen och lösa eventuella dispyter. De menar att 
personalen ska vara involverad i hur företaget tänker och varför företaget arbetar som de 
gör. Manolopoulos (2008) framhäver ekonomiska incitament som en bidragande faktor 
för ökat motivation som också förekommer i undersökningen. IT-Mästaren använder sig 
av detta tillvägagångssätt och ger personalen en möjlighet att ta del av företagets vinst vid 
ett positivt resultat. Andra viktiga faktorer enligt IT-Mästaren är att få personal att trivas 
tillsammans. Detta arbetar IT-Mästaren med genom att genomföra aktiviteter ihop med 
hela personalstyrkan. IT-Mästaren framhäver även personalutveckling är en självklar 
punkt för att motivera personalen och bevara nöjdhetsgraden. 
 
Detta visar att företag som vill förstärka personalens motivation bör rotera på personalen 
och ge dem nya arbetsuppgifter och infoga mer eget ansvar. Tillsammans med detta ge 
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personalen en förståelse om varför företaget arbetar på detta sätt ge personalen en 
möjlighet till ekonomiska bonusar. 
 
Hur personal agerar kan sätta en prägel på företagets ansikte utåt (Dyché, 2002; Burns, 
1995; Hart et al, 2006). När det kommer till en enad personlighet mot kunden så menar 
CIM-Team att det kan vara svårt att genomföra det då människor är olika och 
bemötanden alltid skiljer sig åt. CIM-Team har inget bestämt sätt att bemöta kunden då 
företaget har, enligt sin egen uppfattning, en god relation till de flesta av sina kunder då 
det oftast är samma person som kontaktar kundsupporten vilket innebär att det blir ett 
avslappnat bemötande. Är det en kund som tidigare inte är känd för företaget så blir 
bemötandet mer formellt. Företag A menar att kontakten med kunden hela tiden ska hålla 
en vänlig ton och vara klar och tydlig. MP Engineering har inget bestämt sätt att bemöta 
kunden, men fokuserar istället på att kunden i slutändan ska vara nöjd. Atrox 
Development har inte heller något bestämt sätt att bemöta kunden, men försöker alltid ha 
ett trevligt och positivt bemötande. IT-Mästaren har inget bestämt sätt att bemöta kunden 
men försöker visa kunden vad företaget gjort och att de har lagt ned mycket energi på att 
lösa problemet. Detta för att visa att företaget jobbar hårt för kunden och för att inte bli 
bedömd av den bild kunden kan ha av företaget. Vilket visar att företaget befinner sig i 
samma tankebana som Hart et al (2006) som menar att personalen måste projektera en 
korrekt bild av företaget. 
 
Företagen i denna undersökning har inget bestämt sätt att bemöta kunden, så som en 
strikt fokus på ett formellt eller ett avslappnat bemötande. Det som företagen i denna 
undersökning visar är att de endast försöker vara så trevliga och hjälpsamma mot kunden 
som möjligt. Om detta är ett korrekt agerande kan diskuteras då det i teorin framkommer 
att det är nödvändigt för företag ha ett bestämt bemötande för att kunna projicera den bild 
kunden bör ha av företaget (Hart et al, 2006). 
 
Utbildning och kunskap har visat sig vara viktig del av den teoretiska referensramen 
gällande personal som uppsatsgruppen behandlat. Personalens utbildning och kunskap är 
en viktig del vid supporthantering (Dyché, 2002; Hart et al, 2006) och att prioriteringen 
av detta har ökat i och med teknikutvecklingen (Hart et al, 2006). CIM-Team berättar att 
det viktigaste är att supportpersonalen i företaget ska ha kunskap om produkten och ha 
möjlighet att hålla i en utbildning om produkten. CIM-Team utbildar nyanställd personal 
genom att tillhandahålla kurs om produkten. Atrox Development vill att personalen helst 
ska vara välutbildade, men att det inte är av någon större betydelse om personalen har ett 
stort intresse och innehar kunskapen om hur bemötandet med kunden bör gå till. Atrox 
Development utbildar personal genom att de får jobba med en senior inom företaget, som 
varit anställd under en längre tid. De vill förmedla hur de jobbar för att ge en insikt i om 
hur företaget vill att personalen ska bemöta och behandla kunden. Atrox Development 
utbildar även personal när företaget inhandlar nya produkter som säljs till kund.  
 
Företag A kräver ingen utbildning av supportpersonalen, och vill istället att personalen 
har ett starkt intresse i området, en vilja att hjälpa kunden och en strävan av att 
vidareutvecklas. Företag A poängterar även att den sociala förmågan hos personalen är 
viktig. Vilket också Curry & Lyon (2008) och Smith (2006) påpekar då personalen måste 
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ha kunskapen om hur kunden ska hanteras. Företag A utbildar även personalen genom 
olika kurser, dock har detta endast inträffat två gånger. Som ett komplement till detta så 
har Företag A istället kontinuerliga informationsmöten för supportpersonal där någon 
kunnig personal inom valt område informerar personalen. MP-Engineering har inte något 
krav på att personalen ska ha en utbildning. MP-Engineering utbildar istället nyanställd 
personal själva genom interna utbildningar. Företaget vill helst att nyanställd personal 
redan innehar kunskap om företagets produkt. IT-Mästaren kräver att nyanställd personal 
innehar någon form av teknisk utbildning och vid behov vidareutbildar företaget 
personalen. Curry & Lyon (2008), Smith (2006) och Dyché (2002) menar att kunskap 
och färdigheter i system är viktigt och Dyché (2002) menar att det även är viktigt att 
supportpersonalen har kunskap i produkten i sig vilket också visar sig stämma överens 
med undersökningen. 
 
När det kommer till personalens kunskap om hur hanteringen av kunder ska gå till, krävs 
det att personalen har kunskap inom detta område och vet hur de ska interagera (Curry & 
Lyon, 2008; Smith, 2006). I uppsatsen var det enbart tvåföretag som nämnde detta. Atrox 
Development menade som tidigare nämnts att det är viktigt med personalens sociala 
förmåga och att personalen måste ha kunskapen om hur hanteringen med kunden ska gå 
till. Samt Företag A som poängterar att den sociala förmågan hos personalen är viktig. 
 
Den teoretiska referensramen visar att kraven på personalens kunskap och utbildning 
ständigt ökar (Hart et al, 2006) vilket är något som uppsatsgruppen inte upplevt i 
uppsatsen. Av de fem företag som uppsatsgruppen intervjuat, visade det sig att endast ett 
företag kräver en utbildning, och ett företag som helst skulle vilja det. Dock får 
nyanställd personal ofta genomgå interna utbildningar på företagen innan de påbörjar 
arbetet. Atrox Development ser utbildningen som en motivationsfaktor och menar att 
tekniker är måna om att vidareutvecklas och att denna vidareutveckling sker med hjälp av 
bland annat rotation av arbetsuppgifter. Därav säkerställer företagen i undersökningen att 
personalen har de rätta kunskaperna som enligt Harney & Jordan (2008) är en viktig 
komponent för en mer effektiv organisation. I denna undersökning visar det sig att 
supportpersonalen får utbildningen och kunskapen om produkten när de väl är anställda 
genom interna utbildningar och observationer Saravanan & Rao (2007) påvisar att ju 
högre kompetens ett företag besitter generellt och inom personalen, desto högre total 
kvalité blir det på företagets service. Interna utbildningar på både system och 
arbetsområdet är genomgående bland företagen. Chen & Popovich (2003) menar att 
interna utbildningar för systemet och utvecklingen av personalens rutiner ger personalen 
ökad motivation och engagemang 
 

I undersökningen framkom det att endast Företag A genomförde mätningar på hur 
effektiva svar företaget ger. Detta skiljer sig åt från det Marr & Parry (2004) menar om 
att det ofta genomförs mätningar av kundsupport. Företag A menar att de genomförda 
mätningarna på hur effektiva svaren är inte visar kvalitén dessa. Marr & Parry (2004) 
menar också att kvaliten av servicen inte får försummas vilket stämmer överens med det 
Företag A påstår. 
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5.3 Supporthanteringsprocess 

Uppsatsgruppen kommer under denna del att jämföra de olika företagens 

tillvägagångssätt vid supporthantering. Dock sker ingen jämförelse med någon teoretisk 

modell då uppsatsgruppen inte funnit någon modell för hur ett ärende ska hanteras. 
Vilket kan tyda på att området är outforskat och därav sker det en jämförelse företagen 

mellan för att identifiera skillnader som eventuellt är värdefulla för framställningen av 

den generella supporthanteringsmodellen. 

 
Företagens sätt att hantera supportärenden skiljer sig inte nämnvärt åt. Uppsatsgruppen 
har funnit att stegen i supporthanteringen bland företagen skiljer sig till mindre grad från 
varandra. Stegen som uppsatsgruppen funnit återkommande i empirin är: Inkommande 
ärende, Ärende besvaras direkt/ senare och tillslut återkoppling till kund. 
 
Samtliga företag i undersökningen tar emot supportärenden via två medium, telefon och 
e-post. Alla företag förutom Företag A och CIM-Team har skilda rutiner för olika typer 
av ärenden. Företag A ber kunden återkomma via e-post vid en speciell typ av fråga och 
besvarar inte alla sorters ärenden via telefon. Samt att Företag A tillhandahåller en 
kunskapsdatabas som ett komplement till supporten som kunder själv kan söka efter sitt 
problem i. Skillnaden hos CIM-Team är att företaget endast lagrar ärenden som kommer 
in via e-post. 
 
Samtliga företag registrerar även ärenden direkt under samtalet, med undantag för Atrox 
Development som registrerar ärendet efter att samtalet blivit avslutat. Atrox Development 
menar att anledningen till detta är för att teknikern ska fokusera på problemet och inte på 
administrativa uppgifter. När ett ärende löses direkt av supportpersonal har samtliga 
företag liknande rutiner och därav är hanteringen av denna del av 
supporthanteringsprocessen given. Uppsatsgruppen finner dock skillnader i hanteringen 
av ärenden som inte kan lösas direkt vid samtalstillfället/mottagandet av e-post. CIM-
Team och MP-Engineering har liknande rutiner för detta då båda företagen levererar en 
specifik produkt som utvecklas på någon annan plats eller av något annat företag. Därav 
är dessa företags rutiner att vidarebefordra problemet till moderbolag eller företag som 
utvecklar produkten. Genom att dessa problem vidarebefordras till moderbolag eller 
produktutvecklare så innebär det produktförbättringar och kanske även en bättre 
kundförståelse som både Dyché (2002) och Curry & Lyon (2008) påstår. CIM-Team och 
MP-Engineering har dock ständigt kontroll över ärenden och skickar endast problemet till 
moderbolaget eller produktutvecklaren. IT-Mästaren & Atrox Development levererar 
båda tjänster och produkter och har därav liknande rutiner för denna del av 
supporthanteringsprocessen. Båda företagen försöker först lösa problemet internt för att 
sedan koppla in en tredjepart så som konsulter vid behov. IT-Mästaren och Atrox 
Development har ständigt kontroll över ärendet och skickar aldrig över ärendet, utan 
endast problemet. Detta innebär att företagen aldrig lämnar över kontakten med kunden 
till en tredje part. Företag A kontaktar dock aldrig en tredje part, utan kan lösa de 
problem som kommer in internt i företaget.  
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Företagen i undersökningen har möjlighet att spara och söka i en databas över tidigare 
ärenden och lösningar på problem. Dock skiljer sig dessa rutiner åt bland företagen, bland 
annat bara för att företagen har en databas innebär det inte att de vid varje nytt ärende 
söker i denna. Atrox Development har möjligheten att söka bland tidigare ärenden men 
menar att företagets ärenden skiljer sig åt så pass mycket att det inte finns någon 
anledning att söka bland tidigare ärenden. 
 
Alla företag i undersökningen har någon form av bevakning. Med bevakning menar 
uppsatsgruppen att supporthanteringssystemet inte notifierar personal när ett 
supportärende har legat olöst under en längre period utan det är personal som manuellt 
bevakar genom att navigera i systemet och se olösta ärenden.  
 
Återkoppling till kund sker vid liknande aktiviteter i supporthanteringsprocessen bland 
samtliga företag. Återkoppling innebär enligt uppsatsgruppen att företaget återupptar 
kontakten eller meddelar kunden med information angående ärendet. Genom att samtliga 
företag i undersökningen kontaktar kunden vid samma punkter i 
supporthanteringsprocessen så är denna del av supporthanteringsprocessen självklar. 
 
Med teori och empiri som underlag har uppsatsgruppen sammanställt en generell 
supporthanteringsmodell som i grunden bygger på företagens metod för supporthantering 
med anknytning till teorins process, personal och IT-aspekter. Denna 
supporthanteringsmodell presenteras i bilaga 2.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel kommer uppsatsgruppen att besvara uppsatsens syfte och problemfråga 

och presentera de slutsatser som tagits fram. 
 
Uppsatsens syfte: 
Syftet med detta uppsatsarbete är att beskriva hur supportärenden kan hanteras med stöd 

av IT och analysera viktiga aspekter i supporthanteringsprocessen. 

 
Uppsatsens problemfråga: 
Hur påverkar IT kundsupport ur ett företagsperspektiv? 

Vilka viktiga aspekter finns i supporthanteringsprocessen? 

 
Flertalet undersökningar visar att kunder lämnar företag på grund av dålig kundsupport 
och att supportverksamheten genererar stora intäkter till företag. Därav ser 
uppsatsgruppen tydliga argument för varför företag bör prioritera kundsupport. 
Uppsatsgruppen har identifiera tre viktiga aspekter som påverkar supporthantering. Dessa 
är IT, personal och supporthanteringsprocessen.  

 
          Figur 11 – Slutlig teorimodell 

IT och personal är betydande på så vis att uppsatsgruppen ser dessa två delar som 
grundpelare för att bedriva kundsupport. Dessa två resurser är självklara för att bedriva en 
god kundsupport tillsammans med en tydlig supporthanteringsprocess. Personalaspekten 
har karaktäriserats av motivation, internutbildningar och nöjdhet som de tre centrala 
delarna. Att jobba med intern marknadsföring för att motivera personalen och hålla en 
hög nöjdhetsgrad har visat sig vara viktigt för att personalen ska trivas med arbetet då det 
bidrar till att dem gör ett bra jobb. Sätten att motivera personal har visats skilja sig åt 
mellan företagen i undersökningen, dock framkommer det att majoriteten av företagen är 
eniga om att erbjuda utvecklande och roterande arbetsuppgifter som två av de mest 
självklara faktorerna för att motivera och få nöjd personal.  
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Till uppsatsgruppens stora förvåning framkom det att endast ett av företagen i 
undersökningen använde ekonomiska incitament för att motivera personal. Trots att detta 
endast tillämpades av ett företag anser uppsatsgruppen att detta är en av de starkaste 
motivationsfaktorerna för att motivera personal med grund från den teoretiska 
referensramen. Uppsatsgruppen tror även att företag bör genomföra aktiviteter med 
samtliga anställda för att få dem att trivas bättre som grupp som ett av företagen i 
undersökningen nämnde. 
 
Att nöjd personal har en positiv effekt på ett företags kundrelationer har i teorin visat sig 
vara sann. Uppsatsgruppen tror att detta stämmer väl överens med verkligheten även om 
detta inte framkom i undersökningen. Uppsatsgruppen tror att respondenterna inte hade 
detta i åtanke men att det fortfarande förekommer med grund från teorin. Uppsatsgruppen 
tror att om en anställd är nöjd med arbetsplatsen och arbetsuppgifter gör denne ett bättre 
jobb. 
 
Utbildning som är den tredje centrala delen inom personalaspekten är viktigt för 
företagen i undersökningen. Företagen har inget krav på att personalen är utbildade när de 
ska anställas. Istället har internutbildningar visat sig vara av en mer betydande karaktär. 
Uppsatsgruppen tror att kraven för att hantera supportärenden i grunden inte kräver någon 
akademisk utbildning, utan att det istället handlar om att inneha kunskap om produkten i 
fråga. Därför har internutbildningar större betydelse för supporthantering. 
 
IT som är den andra viktiga resursen för supporthantering har visat sig vara ett värdefullt 
stöd för supporthantering. Uppsatsgruppen är övertygad om att IT kan bidra till att 
effektivisera, kvalitetssäkra och organisera supporthanteringen. IT kan bidra till en ökad 
effektivitet genom att supportpersonalens rutiner kan förändras och ge personal snabb 
tillgång till korrekt och relevant information. Detta leder till att minska de repetitiva 
arbetsuppgifterna genom att personalen slipper lösa samma problem flera gånger. Med 
information menar uppsatsgruppen att det är viktigt för personalen att ha tillgång till 
kundinformation och tidigare lösta ärenden. Genom att ge personal tillgång till denna 
information kan ärenden lösas på kortare tid då det kan ha förekommet ett liknande 
problem med en färdig lösning. Ett supporthanteringssystem kan bidra med att 
kvalitetssäkra supporthanteringen genom att supportärenden ständigt bevakas tack vare 
klassificering vilket minskar risken för att ärenden förblir olösta och glöms bort. En 
annan viktig aspekt som uppsatsgruppen anser är viktig är att företag även bör genomföra 
någon form av uppföljning efter ett avslutat ärende. Detta för att ge företagen möjligheten 
att förbättra rutiner och hanteringen av supportärenden En annan viktig del är integration 
mellan ett företags olika system, genom att integrera systemen är uppsatsgruppen 
övertygad om att informationshanteringen förenklas. Exempelvis hade flera företag i 
undersökningen integrerat systemen på så vis att kunduppgifter automatiskt kopplas till 
ett ärende som kommer in i ärendehanteringssystemet. 
 
Med detta som grund finner uppsatsgruppen att IT bör vara en självklar del i 
supportverksamheter, mer specifikt ett supporthanteringssystem, då detta kan bidra till att 
förbättra personalens rutiner. 
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Supporthanteringsprocessen som för samman IT och personal är enligt uppsatsgruppen 
den metod eller de rutiner som används för att styra supporthanteringsverksamheten i 
företag.  
 
Utifrån den teori och empiri som uppsatsgruppen har behandlat, så har en generell 
supporthanteringsmodell framställts. (Se bilaga 2 för figur) 
 

6.1 Generella supporthanteringsmodellen 

Uppsatsgruppen har genom att analysera det empiriska materialet och teorin framställt en 
generell supporthanteringsmodell. Syftet med den generella supporthanteringsmodellen 
är att visa de grundläggande delarna för hur en supportverksamhet bör hanteras och 
framhäva betydelsen av IT. Denna modell kan inte följas utan ett 
supporthanteringssystem då uppsatsgruppen anser att IT är en av grundpelarna för 
supporthantering. 
 

6.1.1 Kundkontakt 
En supportprocess börjar med att en kund antingen kontaktar supporten på företaget eller 
använder sig av kunskapsdatabasen. Företag A var det enda företag som använder sig av 
en kunskapsdatabas. Kunskapsdatabasen har varit av en stor betydelse för företaget då 
utan en sådan skulle företagets supportärenden fördubblas. Därför ser uppsatsgruppen 
detta som ett bra komplement till supporthanteringen, då det kan sänka belastningen på 
supporten och leda till en ökad effektivitet då fler supportärenden kan besvaras. 
Uppsatsgruppen har uppfattningen om att en kunskapsdatabas inte passar alla företag. För 
företag som säljer skräddarsydda och unika lösningar till kunder, tror inte uppsatsgruppen 
att en databas är nödvändig då det är mindre troligt att samma problem återkommer. 
Uppsatsgruppen finner att det viktigaste kriteriet för att börja använda en databas är att 
företaget ska uppleva att liknande problem återkommer. 
 
När kunden kontaktar företaget finner uppsatsgruppen att det är viktigt att personalens 
bemötande stämmer överens med den bild företaget vill projicera mot kunder. När 
ärendet mottages bör det registreras direkt i supporthanteringssystemet med en 
beskrivning av kundens problem, detta ska ske i samband med att kunden förklarar 
problemet för att spara tid och säkerställa att en korrekt felbeskrivning registreras. Ett 
företag i undersökningen ansåg att registreringen av problemet bör äga rum efter samtalet 
avslutats för att teknikern ska fokusera på problemet och svaret. Uppsatsgruppen tror 
dock att denna metod kan innebära att personalen efter ett längre samtal med kund inte 
kan få ner en tillräckligt detaljerad problembeskrivning. Genom att denna 
problembeskrivning registreras i supporthanteringssystemet har personalen därefter 
möjlighet att leta svar i databasen när svaret till problemet väl registrerats. 
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6.1.2 Problemlösning & svar 
Efter att problemet registrerats påbörjar personalen felsökningen och söker bland tidigare 
lösta problem. Det är viktigt att poängtera att denna sökning endast är nödvändig då 
personalen inte kan svaret på frågan. Dock kan det råda diskussion om huruvida ett 
enhetligt svar från företaget på samma problem har någon betydelse. Uppsatsgruppen tror 
att svaren på problemen inte i första hand får gynna företaget. Exempelvis genom att 
problemet måste lösas med ytterligare en investering, när problemet egentligen kan lösas 
på ett mindre kostsamt sätt. På detta sätt menar uppsatsgruppen att ett enhetligt svar från 
företag är viktigt. I övriga fall är ett enhetligt svar av mindre betydelse. Därefter 
underrättas kunden om problemet kan lösas direkt eller om en djupare felsökning måste 
genomföras. Personalen klassificerar ärendet i systemet som ett kritiskt problem eller 
inte. Ett kritiskt problem är enligt uppsatsgruppen ett problem som orsakar en kostnad för 
kunden och därav bör särskiljas från övriga problem då dessa problem måste lösas så 
snabbt som möjligt.  
 
Kan problemet lösas direkt registrerar personalen problemlösningen i 
supporthanteringssystemet och markerar ärendet som löst. Kan ärendet inte lösas direkt, 
klassificeras problemet som under utredning för att särskilja det från övriga ärenden och 
på så sätt är det under bevakning i systemet. Kunden meddelas därefter att ärendet 
ytterligare behöver felsökas.  I empirin har uppsatsgruppen identifierat en viktig del 
gällande bevakning av ärenden. Vid början av dagen bör personalen gå igenom vilka 
ärenden som är olösta och på så vis säkerställa vilka ärenden som eventuellt har en högre 
prioritet. Ärendet fördelas internt så att personalen tillsammans inom företaget försöker 
lösa problemet. Kan personalen inte lösa problemet internt, kan problemet skickas vidare 
till en tredjepart som löser problemet. I empirin framkom det att företag inte bör 
överlämna kommunikationen av ärendet till en tredjepart vilket också uppsatsgruppen 
tror är viktigt. Anledningen till detta är att företaget hela tiden bör inneha kontroll över de 
ärenden som företaget fått in och enligt teorin förmedla ett ansikte ut mot kunden. När 
problemlösningen är mottagen återupptar företaget kontakten med kund och löser 

problemet. Efter detta ska personalen som kontaktat kunden tala om för denne vad 
företaget gjort för att lösa problemet. Anledningen till detta är att uppsatsgruppen 
påträffat detta i empirin och anser att detta kan vara ett viktigt komplement till att endast 
meddela kunden att problemet i fråga är löst. Genom att företagen berättar vad de faktiskt 
gjort för att lösa kundens problem får denne en större förståelse om varför det tog tid att 
lösa problemet. Därefter registrerar personalen problemlösningen i 
supporthanteringssystemet och markerar ärendet som löst. 
 
När ärenden väl är avslutat och kunden fått en lösning på problemet så menar ett företag i 
undersökningen att det bör göras en uppföljning om huruvida ärendet hanterades på ett 
korrekt sätt. Uppsatsgruppen tror att ett formulär bör skickas ut till kund när ett ärende 
har blivit avslutat. Uppsatsgruppen tror att detta formulär kan bidra till att effektivisera 
supporten och identifiera eventuella brister i hanteringen. 
 
IT har en stor inverkan på kundsupport då det involveras i varje steg av 
supporthanteringsprocessen. Uppsatsgruppen ser att IT bidrar till att utveckla 
supporthanteringsverksamheten genom att effektivisera och kvalitetssäkra hanteringen. 
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Enligt uppsatsgruppen så går det inte att bedriva en supporthanteringsprocess utan IT. IT 
har en stor betydelse på grund av att hanteringen av information går betydligt snabbare 
och enklare vid en jämförelse med pärmar och mappar. Detta kan vara ett skräckscenario 
vid ett stort antal kunder och många supportärenden. Integreringen innebär också att 
information är samlad på samma plats. Detta skulle bli ett stort utan IT på grund av att 
personalen måste kontakta andra avdelningar för att få den information de behöver, bl.a. 
fakturauppgifter. Med detta som grund är skillnaden mellan ett företag som inte använder 
IT och ett företag som har ett supporthanteringssystem stora då tidsskillnaden på de olika 
företagens rutiner är påtagliga. Företag som sköter supporthantering utan stöd av IT 
kommer i uppsatsgruppens mening få stora problem med att bevaka och hantera ärenden. 
Risken för att ärenden kommer bort ökar då pappersanteckningar kan försvinna. IT bidrar 
till en bättre hantering av ärenden och en minskad risk att ärenden kommer bort. IT har 
på så vis fastställt sin roll som en av grundpelarna och oskiljaktig del av 
supporthanteringsprocessen. 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsgruppen anser att den teori som behandlats stämmer överens med det insamlade 
empiriska materialet. Dock tror uppsatsgruppen att den generella 
supporthanteringsmodellen har behov av att ytterligare stärkas för att vidare öka 
trovärdigheten. Detta kan enligt uppsatsgruppen göras genom att undersöka flera företag 
och involvera supportpersonalen om hur de arbetar med hanteringen av ärenden och hur 
IT används på en djupare nivå som stöd för denna verksamhet. Anledningen till detta är 
att det är väldigt lite skrivet om relationen mellan CRM-system och support och hur detta 
påverkar supporthanteringsprocessen. Därför ser uppsatsgruppen att det behövs 
ytterligare forskning. 
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 BILAGA1 - INTERVJUFRÅGOR  

 

 

 

1. Vad har ni för supporthanteringssystem? 
2. Använder ni några andra program för att stödja supporthanteringen? 
3. Vad betyder systemet för företaget? 
4. Vad ser ni för fördelar med att använda ett supporthanteringssystem? 
5. Hur ser kategoriseringen av de olika ärendena ut? 
6. Vilka kunder har ni, privatpersoner/företag? 
7. Har ni någon bild av hur era kunder uppfattar supporten? 
8. Hur ser kundstrategin ut, är ni inriktade på att skaffa nya- eller behålla befintliga 

kunder? 
9. De kunder som kontaktar er support, är de insatta i produkten? 
10. Behandlas alla ärenden lika? 
11. Har personalen någon modell på hur ett ärende ska hanteras? 
12. Hur ser händelseförloppet för ett supportärende ut? 
13. Har det hänt att ni inte kunnat lösa ett problem? 
14. Finns det någon form av bevakning av ärenden i nuläget? 
15. Anser ni att ni hanterar ärenden effektivt? 
16. Vad kan förbättras när det gäller kvalitetssäkring för supportärenden? 
17. Har det hänt att ärenden kommit bort? 
18. Har ni någon fastställd policy om hur lång tid ett ärende ska ta att lösa? 
19. Hur många supportärenden får ni per vecka? 
20. Hur många personer hanterar support? 
21. Hur ser supportavtalen ut? 
22. Hur stor del av intäkterna är från kundsupport? 
23. Vad kräver ni för utbildning på supportpersonalen? 
24. Vilken information har supportpersonalen tillgång till? 
25. Förekommer det någon högre belastning av supporten under någon period? 
26. Har ni något bestämt sätt att bemöta kunden? 
27. Vad anser ni vara de viktigaste delarna vid hantering av supportärenden? 
28. Hur ser ni på IT och Support? 
29. Är nöjd personal viktig för er? Om ja, varför? 
30. Anser ni att supporthanteringssystemet kan ge fördelar gentemot konkurrenter? 

Om ja, på vilket sätt? 
31. På vilket sätt har supporthanteringssystemet förändrat personalens rutiner? 
32. Hur övervakar ni olösta ärenden? 
33. Anpassar ni era rutiner efter supporthanteringssystemet eller 

supporthanteringssystemet för era rutiner? 
34. Skulle en modell för supporthantering hjälpa företaget? Om ja, hur? 
35. Motiverar ni supportpersonalen? I sådana fall, hur? 
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