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Abstract (EN)
The purpose of this thesis is to compose a way for a small IT-company to 
communicate with their costumers and include them in the development of 
their IT-solution. The ambition with this study is to make this information 
strategy applicable to other small companies with the same problem.

 The empirics is built on literature studies and qualitative interviews 
which leads to a design proposition and try-outs with the target group.

 The results lead to a newsletter where news and information from the 
company could be presented simple and clear.

Abstrakt (SV) 
Detta examensarbete har som syfte att utarbeta ett sätt för ett litet IT-
företag att kommunicera med sina kunder och inkludera dem i it-lösningens 
utveckling. Ambitionen är att denna informationsstrategi ska gå att anpassa 
till liknande småföretag med samma problem.  
 Empirin byggs på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer vilket leder 
fram till designförslag och återkoppling med målgruppen.  
 Resultatet blev ett nyhetsbrev där nyheter och information från företaget 
kan presenteras enkelt och tydligt.

Nyckelord:

Informationsdesign

Textdesign
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Förord
Tre år på Mälardalens högskola har kulminerat i ett arbete som lett till 
frustration och långa dagar, men samtidigt mycket glädje, glädje på ett sätt 
jag inte upplevt tidigare. När har jag annars varit så glad att jag kunnat gråta 
över att finna en artikel? När kände jag mig senast så stolt över det hårda 
arbetet jag lagt ner?

 Tack till min handledare för en väldigt kritisk blick, tack till Johanna 
Vaher och Ellinor Gustafson för diskussionerna vi haft, tack till Gustav 
Nyberg för att du stått ut med mig och tack till mamma för ditt fantastiska 
stöd.

Har du några frågor om min rapport eller vill du ha tillgång till material  
som inte finns i bilagor? Kontakta mig gärna på följande mejladress: 
annikap@live.se
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1. Inledande del 
I den här delen presenteras arbetets problem och syfte, samt metod och 
litteraturarbete.

1.1 Introduktion
Vi lever idag i ett informationssamhälle där vi blir överösta med information 
varje dag. Samtidigt förväntar vi oss att få information och brist på 
information skapar irritation och förvirring, speciellt om detta är från företag 
till kund. Viaduct Ab är inget undantag. 
 Det här arbetet syftar till att ta fram en metod för IT-företag att 
kommunicera nyheter till sina kunder. För Viaducts del gäller detta 
information om uppdateringar och nyheter med programvaran.

1.2 Bakgrund
Viaduct Ab är ett litet IT-företag. De har tio anställda, varav nio av dem är 
involverade i utvecklingen av programvaran.  
 Programvaran består av två lösningar, Edionet och Readyonet. Edionet är 
ett system för företag i vilket fakturor, leveranser och aviseringar behandlas. 
Det har främst erfarna användare.  
 Readyonet är ett webbpubliceringsverktyg och används vanligen av 
företag, där kunskapen varierar bland användarna. Med så olika kunder blir 
det svårt att ha skicka ut enhetlig information.  
 Viaduct upplever att de har dålig kontakt med sina kunder. Viaduct 
saknar en regelbunden kundkontakt och ett sätt att få ut information på ett 
enhetligt och effektivt sätt.

1.3 Problembeskrivning
Informationsdesignproblemet ligger i avsaknad av kommunikation mellan 
Viaduct och kunden, information om uppdateringar och nyheter saknas i de 
flesta fall helt och hållet.  
 Exempelvis kan Viaduct vid utveckling av programvaran ta bort ett 
textfält. De tror att den inte behövs och meddelar därför inte om denna 
uppdatering, men det borttagna textfältet förbryllar sedan användaren, 
som får ringa till Viaduct då det inte finns någonstans att läsa sig till vad 
som hänt. Kunderna betalar varje månad för en produkt, och de jag pratat 
med har uttryckt att de inte får ut det mesta möjliga av det de betalar för. 
Samtidigt känner användare jag pratat med att de inte vet hur deras företag 
kan utvecklas med hjälp av Viaduct och ytterligare tjänster från dem, något 
som de båda förlorar på. 
 Viaduct är ett litet IT-företag där ingen av de anställda har som 
huvudsaklig arbetsuppgift att ta hand om informationen i företaget. Ingen av 
dem har heller någon utbildning inom information eller kommunikation. 

1.4 Problemformulering
Hur bör informationen utformas för en tydlig kommunikation mellan 
Viaduct och kund gällande uppdateringar och nyheter?
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1.5 Syfte
Mitt syfte med arbetet är att ta fram ett sätt för Viaduct att kommunicera 
med sina kunder. Ambitionen är att denna informationsstrategi ska gå att 
anpassa till liknande småföretag med samma problem.

1.6 Forskningsfrågor
Vilken kanal är mest effektiv i löpande produktinformation företag » kund i 
en efterköpsrelation?

Hur vill kunder/användare helst få nyheter om uppdateringar?

Hur ska detta gestaltas och knytas till textdesign?

1.7 Tema 
Årets tema för examensarbete i Informationdesign är Inkludering och 
exkludering. Vanligen definieras inkludering enligt följande, från NE:

inkluderande, inkludering [...] låta ingå som del i viss grupp […] (Rydén, ne.se)

och exkludering är dess motsats. Man skulle också kunna diskutera om 
det som ett begrepp fokuserat på målgruppen och hur man inkluderar en 
målgrupp i materialet, eller hur man genom exkludering av vissa målgrupper 
kan göra det optimalt för en specifik målgrupp.

 Jag fokuserar på inkludering i den aspekten att försöka skapa 
en gemenskap mellan två grupper och att en grupp ska inkluderas i 
det den andra gruppen gör. Genom bättre information om nyheter 
och uppdateringar till kunder, blir relationen till Viaduct bättre och 
inkluderingen ökar. Kunderna behöver på så vis inte känna att de hamnar 
utanför i brist på information. 
 Jag har undersökt hur kunderna kan inkluderas i vad som händer med 
programvaran de betalar för.

1.8 Avgränsningar
Jag har valt att bara titta på hur kommunikationen fungerar vid nyheter och 
uppdateringar, sådan information som Viaduct vill få ut till sina kunder.  
 Jag har inte tittat på hur Viaducts nyhetsruta i programvaran (se rubrik 
Nyhetsrutorna, sida 23) kan förbättras och göras mer tydlig, delvis därför 
att jag saknar nödvändig kunskap om interaktionsdesign. Däremot har jag 
undersökt hur de användes när rapporten skrevs och om det fungerar.

 Lösningen får inte heller kräva för mycket arbete av Viaduct, då de 
anställda har andra huvudsakliga sysselsättningar än att jobba med 
information och kundkommunikation. 

1.9 Begrepp
Business-to-business (B2B): Syftar på företag som säljer produkter eller 
tjänster till andra företag.

Business-to-consumer (B2C): Syftar på företag som säljer produkter eller 
tjänster till slutanvändare/kunder

Edionet: Viaducts EDI-lösning. EDI står för Electronic Data Interchange och 
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används vanligen av företag för att skicka data om exempelvis ordrar och 
fakturering.

Readyonet: Viaducts Content Management Script (CMS)-system, en del 
av deras webbproduktionstjänst. CMS är ett innehållshanteringssystem 
som förenklar utvecklingen av en webbplats, genom att ha ett färdigt 
webbgränssnitt som innehållet redigeras utefter.

Adminet och Light/Login: Readyonet har två versioner. Adminet är 
ett avancerat läge som är strukturerat med mappar och nivåer, likt ett 
arkivsystem i datorn. Det ger tillgång till alla funktioner. Light eller login är 
en enkel version där du redigerar direkt på hemsidan. 

1.10 Presentation av målgruppen
Enligt Effektiv visuell kommunikation är målgruppsbestämmelsen viktig 
eftersom den gör det lättare att bestämma medium och kan vara ledande i 
det kreativa arbetet (Bergström, 2007, s. 57). 

 Vem? Målgruppen är Viaducts kunder. Det är en bred grupp med 
användare på olika nivåer både i kunskap och i roll på företaget de arbetar 
för. De är i arbetsför ålder och består både av män och kvinnor.

 Var? Utspridda över Sverige, men många sitter i Eskilstuna, där Viaduct 
ligger. De har kontakt med Viaduct digitalt via mejl och telefon. 

 Behov? De behöver information om nyheter och uppdateringar från 
Viaduct gällande programvaran de använder.

 Av de jag träffat i mina intervjuer är majoriteten män i 30-50-årsåldern. 
De arbetar i systemen ofta.

1.11 Litteraturstudier & metoder

1.11.1 Litteraturgenomgång

I dialog med företaget har det framkommit att de vill förbättra kundvården 
”för att skapa lojala och nöjda kunder” (se bilaga 1). På det sättet hoppas 
de kunna sälja in mer tjänster och att kunderna ska berätta för andra om 
Viaduct, eller ställa upp som referenser till nya kunder. Därför har jag sökt 
efter forskning som dels undersöker hur man effektivt kommunicerar med 
kunder och dels påvisar hur man förstärker relationen till kunden. 

 Jag har tittat på forskning kring kundkommunikation och vilka kanaler 
som används till det. Mycket av forskningen som finns i dagsläget handlar 
framförallt om B2C-relationen och hur den kan stärkas.  
 Jag är däremot intresserad av kundkontakt för B2B-företag eftersom det 
är sådan verksamhet som Viaduct bedriver. Mycket av forskningen rör även 
hur man lockar nya kunder, istället för att vårda dem man har.  
 Även om kundkommunikation och kommunikationsvetenskap inte är 
mitt huvudområde och mitt egentliga syfte med rapporten, har jag ansett det 
vara relevant för mitt arbete för att få ett underlag till mitt designförslag.

1.11.1.1 Kundkommunikation

De två följande artiklarna; Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and 
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Switching Costs: An illustration From a Business-to-Business Service 

Context av Lam et al. och Conceptual Model of Service Quality and 

It’s Implications for Future Research av Parasuraman et al., pratar om 
kundlojalitet, vad det innebär och hur den byggs upp. Den första undersöker 
kundlojalitet i B2B-företag. Faktorer som kan påverka kundlojaliteten är hur 
nöjda kunderna är, värdet de får ut av tjänsten och kostnaden för att byta 
bolag. Kundlojaliteten bidrar till att kunden rekommenderar företaget till 
andra, eller tar företagets ställning i olika frågor. Detta är saker som Viaduct 
uttryckt vilja få ut av deras förbättrade kundkommunikation (se bilaga 1). 

 Den andra har undersökt hur kunder uppfattar kvalitén på service och 
varor. Eftersom Lam et al. skriver att kundlojalitet byggs upp av hur nöjda 
kunder är, knyter detta an till hur kunderna upplever att kvalitén på varan 
eller tjänsten är. 
 Parasuraman et al. skriver tre faktorer som påverkar utvärderingen av 
kvalitén på en vara eller tjänst (1985, s. 42).

1.  Kvalitén är svårare att mäta på en tjänst än kvalité på varor, eftersom 
servicen är olika från dag till dag och person till person. Speciellt då 
kunden själv är delaktig i resultatet, till exempel vid en frisersalong.

2. Bedömningen av servicen påverkas av kundens förväntningar.
3.  Kvalitetsutvärderingen påverkas inte bara av resultatet, utan också av 

processen.

 
I undersökningen använde de sig av fyra djupgående intervjuer med chefer 
på fyra större firmor inom olika sektorer och tolv fokusgrupper med kunder. 
Resultatet visade att det i flera frågor fanns ett stort glapp mellan hur 
cheferna respektive kunderna upplevde hur service skulle vara. 

 Utifrån resultaten har Parasuraman et al. skrivit en lista på kriterier som 
företag kan följa för att möta kundernas krav på servicekvalité. 

•  Tillförlitlighet: Konsekvent utförande och pålitlighet. Vilket innebär att 
företaget utför tjänsten rätt första gången och håller vad de lovar.

• Ansvarstagande: Villighet och möjligheten att ge god service.
• Kompetens: Att i form och kunskap och förmåga kunna utföra lovad tjänst.
• Tillgänglighet: Lätt att ta kontakt med.
•  Artighet: Trevligt bemötande genom att visa respekt, förståelse och 

vänlighet (framförallt hos kontaktpersonal som receptionister)
•  Kommunikation: Hålla kunder informerade med ett språk de kan förstå och 

lyssna på deras åsikter.
• Trovärdighet: Att framstå som trovärdiga och visa att de vill kundens bästa.
• Säkerhet: Involverar säkerhet för personuppgifter.
• Förstå/känna kunden: Ta till sig den individuella kundens speciella behov.
•  Fysiska medel: Att med fysiska medel kunna visa trovärdigheten i sin tjänst 

(till exempel genom fysisk kontor som kunden kan besöka) (1985, s. 47)

 
För att stärka kundlojaliteten bör man alltså se till företaget som en helhet. 
Jag kan inte ansvara för att Viaduct sköter de andra delarna, men genom en 
bättre planerad strategi för nyhetskommunikation till kunderna kan Viaduct 
utstråla ansvar, kompetens, kommunikation och trovärdighet med hjälp av 
fysiska medel i form av kommunikationsmaterial. 

How is informationtechnology affecting business relationships? Results 

from a UK survey av Leek et al. undersöker hur olika informationstekniker 
används i företag och hur det påverkar affärsrelationer i B2B-företag, jämfört 
med fysisk kontakt. En undersökning genomförd av Turnbull tog fram 
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vilken roll fysisk kontakt spelar i företagsrelationer. Undersökningen visade 
följande roller:

•  Informationsutbyte, när det gäller mjuk data. Detta behov är extra stort 
när det gäller komplicerade produkter eller tjänster. Köparen tryggas av att 
ha en säljare att prata med.

• Utvärderande, i val av leverantör.
• Förhandlande och anpassande
• Krishantering, 
• Social roll och utbyte,
•  Självkänsleutvecklande, likt den sociala rollan handlar den här om att 

socialt utbyte fast mer i det syftet att framhäva sig själv och sitt företag. 
(Turnbull, 1991, s.81-83)

 
Vid upprepade ordrar och stärkande av relationen är framförallt 
krishantering och den sociala rollen viktigt. Vid betydande och förpliktigad 
företagsrelation är alla viktiga. (ibid, s. 85) Det är alltså speciellt den sociala 
rollen som är viktig för att bygga upp en affärsrelation.  
 Leek et al. tar upp hur förväntningarna på relationerna förändras i 
och med IT-utvecklingen. Förr var man van att man sågs ansikte mot 
ansikte, och att detta skedde sällan och mest när något förändrades, till 
exempel vid större möten. Nu när tekniken öppnar för nya möjligheter 
att kontakta varandra ökar även förväntningar på ökad kontakt. Om detta 
stämmer förklarar det varför Viaduct och Viaducts kunder har uttryckt att 
informationen är otillräcklig, för dem räcker inte kontakten några gånger per 
år.

 Leek et al’s undersökning genomfördes med en kvantitativ enkät som 
skickades ut med post till leverantörer och kunder. När rapporten skrevs 
hade 107 enkäter kommit in. Resultatet visade att telefonen var det mest 
använda kommunikationsmedlet för båda parter. Hos leverantören var 
mejl det näst största och hos kunder var fax den näst största. Prognosen 
visade att mejl skulle bli det största kommunikationsmedlet för båda, och 
telefonsamtal skulle bli det näst populäraste. Mejl ses som både ett både 
effektivt och användbart sätt att hålla kontakt med leverantör/kund, men har 
inte ersatt telefonsamtal och vanlig post.

 Många trodde att den personliga relationen mellan leverantör och kund 
skulle minska tack vara den nya tekniken, då mindre öga-mot-ögakontakt 
gjorde företagen mindre personliga och mer formella, men det verkar inte 
stämma enligt undersökningen. 

”These newer methods of commun- ication [sic!] are enhancing interactions 
between businesses, i.e., they are increasing the speed and accuracy [...] E-mails are 
generally less formal than letters, i.e., they do not have the prescribed etiquette of 
formal letters therefore their use may be decreasing the formality in relationships, 
despite the lack of visual and physical presence cues.” (Leek et al. 2003, s. 124)

 Även om denna undersökning är nästan tio år gammal så säger den en 
viktig sak, och det är att det är viktigt med den personliga och sociala känslan 
för att skapa en god B2B-relation. Detta kan trots avsaknaden av fysisk 
kontakt uppnås till viss del av mejl. Genom att göra mejlutskicken personliga 
och inte så formella kan därför kontakten mellan Viaduct och deras kunder 
förbättras. 

 När undersökningen genomfördes (2003) förutsågs det att mejl skulle 
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bli den primära kommunikationskanalen. I nyare forskning jag läst framgår 
det att mejl är en betydande del i att företag lider av informationsöverflöd 
(Makarov, 2011, s. 574). Makarov skriver att även om mejl är den effektivaste 
formen av kommunikation inom ett företag, så finns risken att det blir 
för mycket. Författaren beskriver det med uttrycket ”E-mail overload”. 
Det menar hon blir en kostnad för företaget, då tid som skulle lagts på 
produktivitet istället går till att läsa mejl. 85% av mejlen läses inom 2 
minuter efter att de blivit mottagna, och det tar mottagaren 64 sekunder att 
komma tillbaka till produktivitet igen efter att ha läst ett mejl (ibid).

1.11.1.2 Val av Medium

I frågan hur man bäst kommunicerar med kunder, har jag läst 
Communicating lean with customers. I artikeln tar Revelle upp vikten av att 
hålla kontakt med kunden, och att inte endast göra detta då det går dåligt. 
Många kunder känner att de blir ignorerade eller bortglömda av företag de 
har ett långsiktigt samarbete med, om de inte hör av dem. Detta är något 
som märktes av i kundintervjuerna jag genomförde med Viaducts kunder 
(se bilaga 2 och 3). De som inte hörde av Viaduct mer än ett par gånger per 
år tyckte att detta var alldeles för lite och tyckte inte att de fick det som de 
betalade för. Det hör ihop med Leek et al’s teori om att kravet på kontakt 
ökar i och med utvecklandet av sätten att kommunicera.

 Vidare berättar författaren om de olika formerna att kommunicera: 
muntligt eller icke-muntligt, skriven eller fysisk. Fördelarna med skriven 
kommunikation är möjligheten att inkludera bilder och diagram. Genom 
video kan man kombinera alla dessa metoder. 

 Denna tidskriftsartikel tar upp många viktiga punkter, bland annat 
att den betonar vikten av kundkommunikation och olika sätt man kan nå 
kunderna på. Viaduct har över 170 användare fördelat på sina båda system, 
vilket gör en muntlig framställning av nyheter svår. Det skulle i så fall vara 
om de spelar in en video där de berättar om information, men nackdelen 
med det är att det kräver mer av användaren än t ex skriven kommunikation. 
Användaren måste då ha tillgång till internetuppkoppling bra nog för 
att kunna spela upp videon, den måste ha uppdaterad programvara och 
tillgång till högtalare. Dessutom är det svårare att hitta specifik information 
i ett videoklipp och det blir svårt att skanna av vilken information man är 
intresserad av. På grund av dessa hinder ser jag skriftlig kommunikation som 

bättre lämpad för kundkommunikation om produktnyheter. 

The Medium Gets the Message: Post-Print Publishing Models publicerad i 
branschtidskriften Econtent, beskriver hur publicering förändrats i och med 
utvecklandet av webben. Det är inte längre självklart att en trycksak ska bli 
just tryckt, utan möjligheterna att publicera tryckmaterial på webben ökar 
ständigt. 

 Kho nämner en av fördelarna med detta att vara hur snabbt materialet 
kan nå ut. Ett exempel som tas upp är en webbsida där utgivaren (Ali) 
aldrig funderat på att trycka företagets nyhetsbrev, utan föredrar att ha 
nyhetsbrevet digitalt då det går snabbare och har större möjligheter till 
feedback, genom till exempel ett kommentarsfält (Kho, 2007, s. 43). Ali 
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nämner också den stora fördelen att slippa de stora kostnaderna för att 
trycka något. Ali’s nyhetsbrev kommer ut en gång i kvartalet. Anledningen 
till att de startade upp nyhetsbrevet var att de märkte att behovet fanns och 
tack vare att det var digitalt, kunde de snabbt utveckla nyhetsbrevet.  
 Då Viaduct har över 170 användare skulle det bli dyrt att trycka 
informationen fysiskt och skicka ut till alla. Att Viaduct är ett IT-företag 
gör även att det stämmer in i deras image att ha en it-lösning för deras 
kundkommunikation.

 Även Dr. Matt Cockeril, utgivare av BioMed Central (en gratis 
vetenskaplig tidskrift) är positiv till digitala ”trycksaker”, då han kan få ut 
sin tidskrift till miljoner människor direkt till en kostnad av vad det skulle 
kostat att ge den till en person tryckt. En annan fördel är att målgruppen 
blir större (Kho, 2007, s. 43). Kho nämner även företag som distribuerar sin 
information till kunder genom en digital pdf som också är tryckvänlig, så att 
de som föredrar att läsa utskrivet lätt kan göra det. Dessutom är det lättare 
att göra en mobiloptimerad kundinformation, för kunder med smartphones 
eller läsplattor. Genom en digitaliserad ”trycksak” kan man även bädda in 
metataggar vilket gör ens material lätt att hitta i sökmotorer.

 Även om detta är en branschrelaterad artikel så är informationen den 
presenterar är värdefull, då den visar att digitaliserade trycksaker har många 
fördelar. Speciellt nu när var och varannan människa har smartphones och 
surfplattor, är det det digitaliserade formatet det som gäller. Att det även 
innebär en kostnadseffektiv lösning att få ut sin information på, är ett stort 
plus.

1.11.1.3 Nyhetsbrev

Renard & Tracy ger i sin artikel Extra! Extra! Read all about it! How To 

Construct A Newsletter: A Student Project en lista på fördelar med tryckta 
nyhetsbrev och nackdelar med e-nyhetsbrev (nyhetsbrev direkt i mejlet).

 Några av fördelarna som nämns är: 

•  Att tryckta nyhetsbrev tillåter längre brev med bilder (många vill ej läsa 
långa mejl), 

• Det ger större läsförståelse eftersom man kan läsa om det, och
• Det kommer fram till alla anställda, 
• Medan e-nyhetsbrev har nackdelarna: 
• Måste oftast vara enkla och små för att kunna öppnas på alla datorer, 
• Bifogningar i mejl är till för att skrivas ut, och 

• Skärmarna för att läsa mejl blir mindre (Renard & Tracy, 2011, s. 32). 

 
 Ett tryckt nyhetsbrev blir mer personligt och passar bra av de anledningar 
Renard & Tracy nämnt, men då de fokuserat mest på In-house fungerar det 
inte riktigt på samma sätt för Viaduct. Det blir en kostnad för dem både att 
skriva ut och att skicka med post till alla sina kunder. Dessutom håller jag 
inte med dem om att det bara är tryckta nyhetsbrev som har fördelen att 
kunna läsas flera gånger. Så länge som man inte raderar mejlet eller länken 
till ett digitalt nyhetsbrev innehar den samma möjligheter.  
 Genom att ha ett digitalt nyhetsbrev som det länkas till via nyhetsrutan 
i programmen eller i ett mejl slipper man problemet med människors ovilja 
att läsa långa mejl. Det är också tipset som Ben Stallings ger, vilket Renard 
& Tracy refererar till. Genom att optimera nyhetsbrevet för skärm och lägga 
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nyhetsbrevet online och länka via mejl slipper man de problem som nämns 
som anledningar att inte använda e-nyhetsbrev (Stallings, 2011) 
 
Enligt Jakob Nielsen är E-mejlade nyhetsbrev väldigt bra för att komplettera 
en webbplats med bland annat nyheter (E-mail Newsletters: Increasing 
Usability, 2010). Genom fyra olika studier (Labbtest, dagboksstudie och 
ögonavläsarstudie) under olika tidsperioder (En för 8 år sedan, en för 6 år 
sedan, en för 4 år sedan och en då artikeln skrevs) undersöktes hur effektiv 
nyhetsbrevs användbarhet var med hjälp av riktlinjer som Nielsen Norman 
Group skapat. 

 När artikeln skrevs noterade de att testpersonerna hade fått en ökning 
med 300% på nya eller olästa mejl i sin inkorg vid inloggning, mot hur det 
hade varit tidigare (detta nämndes tidigare i denna rapport som E-mail 
overload i en citering av Makarov, 2011). Nielsen betonar vikten av en tydlig 
ämnesangivelse på mejlet, vilket är ännu viktigare idag då användare får ett 
överflöd av mejl.  
 50% av studiens användare ansåg att nyhetsbrev influerade deras B2B-
inköp, men bara då tajmningen var rätt. Oftast sågs nyhetsbreven mer som 
ett sätt att hålla kontakt och bygga en relation mellan tiden då man gjorde 
affärer. Nielsen poängterar även att nyhetsbrev måste ses som en investering 
över en längre tid. 
 Viaduct är ett vinstdrivande företag och vill självklart sälja, men vad 
som framkommit i litteratur om kundkommunikation är det viktigt med 
kundvård för att ha kvar sina kunder. Nyhetsbrev ger ingen direkt och synlig 
vinst, men kan alltså enligt Nielsen vara ett bra sätt att kommunicera med 
sina kunder om nyheter, vilket uppfyller mitt syfte med rapporten.

1.11.1.4 Sociala medier

To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most Cost-Efficient 

Marketing Strategy after the Global Recession av Kazim & Karahan 
går igenom sociala medier som ett sätt att marknadsföra sig för företag. 
Artikeln förklarar att efter den globala ekonomiska krisen har många 
företag vänt sig till Sociala medier som marknadsföringskanal på 
grund av kostnadseffektiviteten, eftersom det till skillnad från andra 
massmediekanaler inte kostar något att få ut sin information.  
 Man behöver ej heller bry sig om distributionen, då de flesta kunderna 
kommer till företaget istället för tvärtom och man har möjligheten att nå 
miljontals direkt. Företag lägger därför mer och mer resurser på sociala 
medier. 
 Artikeln avslutas med att konstatera att det är värdefullt för företag 
att skapa sig en identitet på sociala medier, på grund av tidigare nämnda 
fördelar. Fördelen med feedback och kundkontakt nämns också. 
 Men om mer och mer resurser läggs på sociala medier är frågan hur 
kostnadseffektivt det egentligen är? Rapporten presenterar ingen ekonomisk 
jämförelse med andra kommunikationssätt. 
 
 En annan artikel inom samma ämne är The History of Social Media 

and its Impact on Business publicerad 2011 i The Journal of Applied 

Management and Entrepreneurship. Den här artikeln studerar sociala 
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mediers historia fram till 2011 och försöker definiera vad sociala medier 
betyder på 2000-talet. Edosomwan et al. anser att det snabbaste sättet att 
utveckla ett företag i dagens samhälle är genom sociala medier och nätverk. 
På grund av utveckling av sociala medier under 2000-talet har företag varit 
tvungna att ändra både sin marknadsföring och sina produkter. 

 Sociala medier hjälper användaren att nå en bredare publik i olika forum. 
Till skillnad från andra kommunikationssätt i en organisation såsom möten, 
telefonsamtal och mejl, drabbas inte sociala medier av begränsningarna att 
man glömmer att ta ett meddelande, missar att anteckna eller tvingas leta i 
en lång lista med mejl som kommer in varje dag (Edosomwan et al. 2011, s. 
85). Däremot är ju sociala medier flödesbaserade, vilket gör att vissa nyheter 
försvinner efter ett tag, något som varken Edosomwan et al. eller  Kazim & 
Karahan tar upp, trots att det är en stor nackdel. 

 Tack vare sociala medier är det enkelt att skicka ett direkt meddelande 
till någon via en chattjänst och det skapar bättre samarbete i gruppen, då de 
får möjlighet att enkelt dela sina idéer på ett enkelt sätt. Det gör också att 
företaget kan hålla sig uppdaterade med det senaste inom sin industri (ibid. 
s. 85).  
 Sociala medier är ett bra forum att förbättra varumärket eftersom de 
bjuder in till öppen kommunikation. Artikeln listar situationer då sociala 
medier är fördelaktiga:

• Främja öppen kommunikation mellan anställd och ledning.
•  Göra det möjligt för anställda att dela projektidéer och göra teamarbete 

effektivt, vilket ökar den delade kunskapen och erfarenheterna.
•  Sociala medier främjar bättre innehåll, så som videor och webbsändningar, 

istället för bara simpel text.
•  Gör kommunikationen mellan nuvarande och potentiella kunder bättre, 

genom sättet man får feedback, produktförklaring, produktutveckling eller 
alla former av kundservice och support.

• Motiverar anställda att bli medlemmar i väletablerade communitys.
•  Sociala medier är en bra plattform för diskussioner och kan hjälpa till att 

uppnå mål inom marknadsföring och kommunikation. (ibid, s. 86)

Viaduct är ett litet företag vilket gör att vissa av dessa punkter är onödiga 
för deras räkning, men nummer 3, 4 och 6 skulle bidra till en bättre 
kundkommunikation då de främjar kontakten mellan kund och företag. 
Problemet är att det är så publikt, vilket jag kommer att återkomma till 
senare.  
 I en referens till Hollier poängteras det att sociala medier är till för att 
kommunicera, och inte för ”damage control”, alltså att använda sig av det då 
man vill minska dålig publicitet och förhindra mer skada på företaget eller 
organisationen. Hollier skriver att Sociala medier kan användas för att skapa 
ett realistiskt och transparent sätt att kommunicera och på så sätt minska 
rykten och negativism och istället motivera användare att tala för andra om 
företaget. När något har gått dåligt kan sociala medier istället användas till 
att  förklara situationen och vad som kan göras åt det (Hollier, 2009). 
 Edosomwan et al. berättar även att sociala medier kan användas i 
rekryteringsprocessen och att det har blivit ett av de lättaste sätten att öka 
produktiviteten och att det ger de anställda ökat intresse för deras arbete. 
Genom att använda dessa medier kan företaget kartlägga sina anställdas 
kreativitet och entusiasm (2011, s. 86). 
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 Anledningen till att sociala medier har blivit så framgångsrikt är på grund 
av att man enkelt kan hålla en konversation. Om det ska användas av ett 
företag måste företaget vara lika engagerad att konversera som kunderna är. 
Företaget måste ta tid att se svar de fått och ta sig tid att svara på dessa. Efter 
den ekonomiska krisen har sociala medier blivit ett bra sätt att kommunicera 
och marknadsföra sig på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Men om 
företaget inte engagerar sig och tar till vara på det som kunderna anmärker 
på i de sociala medierna, är risken stor att kunderna tappar förtroende för 
företaget (ibid, s. 87).   
 
Sociala medier har sina fördelar vilket Kazim & Karahan och Edosomwan et 
al. nämner i artiklarna ovan. Det är billigt, snabbt och enkelt att nå ut till en 
stor massa, och det är något som de flesta använder i dagsläget. Men det är 
också viktigt att tänka på den rådande målgruppen. Det är förvisso ett billigt 
medium på det sättet att företaget inte behöver betala för sitt konto och 
användarprofil, men de resurser som måste läggas på att skapa relationen till 
kunden i dessa medier blir kostsamma. För den typ av kommunikation som 
Viaduct saknar finns det likvärdiga alternativ. 

 Viaduct har till exempel redan en Facebook-sida där de lägger upp 
nyheter om nya kunder. Hade det handlat om reklam skulle sociala medier 
kanske passat bättre då det är enklare att nå prospektiva kunder på det 
sättet. Men information från företag till befintlig kund kan lika enkelt och 
billigt nå ut via blogg, mejl, nyhetsrutan i programvaran eller via digitala 
nyhetsbrev utan att ställas inför de brister som finns med sociala medier.

Viaducts Facebooksida. Här lägger de upp publik information. Merparten av 
informationen rör Readyonet och sidan uppdateras sällan, något som gör att 
användare ofta tappar intresset (Raswill, 2011)
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Sociala medier som Facebook anser jag av flera anledningar vara en sämre 
lösning till det här problemet. För det första är sidor på sociala medier 
vanligtvis väldigt publika. Även om man kan ställa in vem som kan se 
informationen, blir det ändå problem för Viaduct om konkurrenter på 
något sätt skulle få tillgång till detta. För det andra: om Viaduct måste 
ändra sekretessinställningarna kräver det också att deras kunder måste 
ha tillgång till ett konto. Av olika anledningar (till exempel den personliga 
integriteten eller en misstro mot stora företag) kan detta vara något som 
kunden ej är intresserad av. För det tredje har många stora företag och 
industrier blockerat tillgången till Facebook och Twitter på sitt nät, för att 
medarbetarna ej ska besöka dessa sidor på arbetstid.

1.11.2 Intervjuer

Jag har använt mig av metoden kvalitativa intervjuer för att få fram åsikter 
från kunder och användare av Viaducts produkter. Jag har genomfört 
dessa intervjuer tillsammans med Johanna Vaher, som också gör sitt 
examensarbete i Informationsdesign med inriktning Textdesign, då även hon 
samarbetar med företaget Viaduct. 

 Vi har till dessa intervjuer tagit fram egna frågor men om svaren den 
andre får visat sig värdefulla för vår egen undersökning har vi använt dessa 
med. En sammanfattning över intervjuerna finns i bilaga 2 och 3. 

 Jag valde formen intervju eftersom jag ville få reda på hur användarna 
upplevde att informationen fungerade i nuläget. Den kvalitativa 
intervjun är flexibel och innebär lite styrning, vilket gör att resultatet 
blir undersökningspersonens egna formulerade svar och åsikter, till 
skillnad från den kvantitativa intervjuformen som är en färdig mall där 
undersökningspersonerna ska fylla i sina svar. Samtidigt är det viktigt att ha 
frågor man kan leda undersökningspersonen vidare med, för att få svar på 
de frågor som är viktiga för undersökningen (Holme & Solvang, 1996, s. 99-
101). 

 Man kan säga att mina frågor och vår intervju blev en standardiserad 
och strukturerad intervju. Enligt Forskningsmetoder är fördelarna med en 
sådan intervjuform,  bland annat att det bidrar till en större svarsvillighet 
och svarsprocent, man är säker på vem det är som svarar, man har större 
möjlighet att ställa många frågor, men har samtidigt nackdelarna att den 
är dyr och tar tid, den är svår att administrera och ger en intervjueffekt 
(Andersen & Gamdrup, 1994, s. 86). 
 Jag försökte i möjligaste mån låta svarspersonerna svara fritt, men hade 
samtidigt de flesta frågor klara på förhand. Frågorna är öppna, vilket innebär 
att de inte ger ett ja eller nej svar, utan tvingar intervjupersonen att förklara 
vad de menar (till exempel ”Vad är bra och dåligt med informationen?”). De 
frågor som är slutna möts med följdfrågor (till exempel ”Har ni behov av mer 
regelbunden kontakt med Viaduct? Hur/varför då?”).

Vi intervjuade totalt sex kunder, tre som använder Edionet och tre som 
använder Readyonet. Viaduct tog kontakt med kunderna, och valde 
några som fanns i Eskilstuna med omnejd. Kunderna hade använt sig av 
produkterna olika länge och använde dessa olika mycket. Även om man kan 
diskutera hur kunderna valdes ut, så anser jag att det kundvalet var gott och 



12

resultatet blev bra för mitt arbete. Då Viaduct känner dessa personer bättre 
än oss, visste de vilka som är pratsamma och har haft olika problem med 
produkten under tiden de använt den.  
 Mejl som skickades till de intervjuade:

Ämne: Intervju?
Hej Xxxxx, 
Hoppas allt är väl, full fart igen efter helger?? 
 
Har en lite speciell fråga till dig, vi har 2 exjobbare från Högskolan som arbetar 
med texter och information kring 
våra produkter. De vill nu gärna besöka några av viktigaste kunder för att göra 
en intervju. 
 
Kan DU tänka dig att ställa upp och träffa tjejerna, Annika och Johanna, det ska 
enligt dom ta max en timme. 
 
Det vore verkligen toppen om du har möjlighet eftersom du är en våra mest 
erfarna användare (och du får då  
chansen att framföra synpunkter på informationen från Viaduct :-)) 
 
Hör av dig!  
 
Hälsningar Ann 
--  
Viaduct AB * Bruksgatan 8A * 632 20 Eskilstuna 
Tel 016-14 74 00, 073-650 62 06 * fax 016-12 62 61 
http://www.viaduct.se * mail: an@viaduct.se

Efteråt tog jag kontakt för att bestämma tid för intervju.  
 Holme & Solvang tar upp risken med att intervjupersonerna lätt får en 
föreställning om vad forskarna vill veta och svarar enligt detta (Holme & 
Solvang, 1996, s. 106). Genom att Viaduct valde ut intervjupersoner och 
gjorde en förkoll om de hade tid med intervju anser jag att förväntningen 
försvann som annars kommer med att någon från en akademisk institution 
ska komma och intervjua, vilket i vårat fall hade kunnat vara att de var 
fokuserade på att komma på allt som var dåligt med Viaducts information 
bara för att göra oss nöjda, istället för att berätta hur det verkligen är.  
 Trots att Viaduct nämner i mejlet vad vi ska intervjua om, så var 
intervjupersonerna öppna för att prata om vad som helst, både sin 
verksamhet, Viaduct och hur de föredrar att få information. Jag ser det som 
ett tecken på att de kunde vara sig själva.  
 Det är även viktigt som intervjuare att driva på samtalet, att skapa rätt 
stämning och ta till vara på de signaler de får av den intervjuade (ibid, s. 
107) Detta försökte jag anamma genom att skratta när den jag intervjuade 
skämtade och vara intresserad även av sådant som inte rörde det jag ville ha 
reda på.  
 
I Forskningsmetodik kan man läsa att miljön påverkar mycket hur den 
intervjuade beter sig. Blir denne inspelad eller befinner sig på en obekväm 
plats kan personen i fråga bete sig annorlunda mot hur den skulle gjort 
annars (ibid, s. 107). Med undantag för en intervju så skedde intervjuerna på 
personernas arbetsplats, vilket jag anser bidrog till att intervjupersonerna 
kunde slappna av, då de kände sig hemma där.  
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 Hade intervjun skett på Viaduct till exempel, skulle det riskera att det 
kändes mer som en intervju och öka nervositeten vilket skulle påverkat 
villigheten att svara, man kan även känna ett visst motstånd att kritisera 
någon om man sitter i deras lokaler.  
 Det skulle även krävt mer energi och tid av objekten, eftersom de då 
skulle vara tvungna att ta sig från arbetsplatsen på arbetstid, vilket kanske 
skulle gjort dem tveksamma till att ställa upp. En av intervjuerna ägde 
rum på Viaduct, eftersom den intervjuade var egenföretagare och jobbade 
hemifrån. Det var intervjupersonen själv som föreslog Viaduct som plats, 
vilket jag anser är ett tecken på att han kände sig trygg där.

 Alla intervjuer spelades in för att lättare kunna återges så bra som 
möjligt. Ingen var tveksam eller verkade obekväm med det.  
 I avsnittet nedanför finns sammanfattningar av intervjuerna, fullständiga 
intervjuer finns i bilaga 2 och 3.
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2. Avhandlande del
I den här delen presenteras resultat av empiri och designval, samt 
återkopplingar av arbetet. 

2.1 Resultat av intervjuer

2.1.1 Intervjuer – Edionet

I intervjuerna märktes skillnad på vilken roll i företaget personen hade och 
hur stort företaget var. Intervjuperson 1 är delägare och på hans företag är 
det tre som jobbar i systemet, varav han är en av dem. Han upplevde att 
kontakten med Viaduct är dålig, och han önskade att de kunde starta en 
dialog om hur företaget kunde utvecklas. Han tyckte att informationen om 
produkter och nyheter var dålig. Men samtidigt ville han inte ha för mycket 
information eftersom man då skjuter det åt sidan. Han var intresserad av 
ett nyhetsbrev, om det inte kom för ofta. Han tyckte inte om nyhetsrutan på 
startsidan i Edionet. Den smälte in och uppdaterades för sällan, så han lade 
inte märke till den.

 Intervjuperson 2 och 3 är anställda på sina respektive företag, deras 
företag är också avsevärt större än det intervjuperson 1 är på. Intervjuperson 
2 saknar inte direkt någon information. Han tittar på nyhetsrutan i Edionet 
ibland, men han tänker oftast inte på den. Han tycker att det vore bra att 
veta om det kommer stora uppdateringar, men egentligen vill han bara ha 
information om det går fel. Han tycker att han får väldigt mycket mejl, men 
han skulle kunna ta emot mejl om uppdateringar. Ett nyhetsbrev kan få 
komma tre gånger om året, men likt intervjuperson 1 tycker han att det inte 
får bli för mycket. 

 Intervjuperson 3 är helt och hållet nöjd med informationen och anser 
att det är bra som det är. Hon tycker att det är relevant med information 
om uppdateringar som märks, men är ej intresserad av fler mejlutskick 
eller andra former av kommunikation. Hon tittar istället i nyhetsrutan i 
Edionet och nöjer sig med det. Hon är den enda som varit helt nöjd med 
nyhetsrutans utformning och informationen som presenteras i den.

2.1.2 Intervjuer – Readyonet

Även här fanns det skillnad mellan användarna. Intervjuperson 4 
uppdaterade väldigt sällan medan intervjuperson 5 och 6 uppdaterade 
nästan varje dag. Intervjupersonerna har gemensamt att de är i princip själva 
med att uppdatera på sin sida. 

 Intervjuperson 4 är butiksansvarig och ändrar oftast öppettider och 
erbjudanden, vilket bara blir någon gång per år. Hon anser att hennes 
kontakt med Viaduct är för dålig, vilket är båda parters fel. Hon tycker att 
de borde mejla mer. Hon är en sådan som inte söker upp information utan 
vill ofta ha den serverad, därför är mejl det enda alternativ som verkar passa 
henne. Intervjuperson 4 använder mest lightversionen av Readyonet, vilket 
gör att hon inte ser nyhetsrutan. 

 Intervjuperson 5 har kontakt med Viaduct gällande hemsidan några 
gånger per år, men träffar de anställda i andra sammanhang. Intervjuperson 
5 är missnöjd med informationen som finns gällande vilka funktioner 
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programmet har, och tycker att Viaduct borde bli bättre på detta. Han 
använder mest admin-läget och har sett informationen som finns i 
nyhetsrutan där, men han tycker att den uppdateras alldeles för sällan. 
Mejlutskick och nyhetsbrev kan vara ett alternativ, men då måste de vara 
intressanta, annars blir det att man inte kommer tillbaka. Han anser att ett 
nyhetsbrev borde länkas i nyhetsrutan i admin-läget så man kan gå in när 
man vill, eftersom det inte är säkert att man har tid eller lust att läsa om 
Viaduct just när man får mejlet.

 Intervjuperson 6 är nöjd med det mesta av informationen från Viaduct, 
det enda han inte är helt nöjd med är att de ibland uppdaterar sidan utan att 
meddela om detta. Han verkar tycka att det är dåligt att de inte skickar ut 
mejl om det, men är samtidigt snabb på att säga att det är upp till var och en 
att hålla koll. Vid frågan om han skulle vara intresserad av fler mejlutskick 
föreslår han själv att nyhetsbrev skulle vara kul. Han tycker däremot att man 
skulle kunna ha det direkt i Readyonet. Han tycker att det skulle vara kul 
att få veta om nya kunder med länk till deras hemsida så man kan besöka 
och ser deras lösningar. Han är även en av de få som varit intresserad av 
en nyhetsblogg. Han anser att det skulle bli mer personligt, men inser att 
det blir mer jobb för Viaduct. Angående nyhetsrutan i admin-läget, var han 
ej medveten om att det var en nyhetsruta, utan trodde bara att de visade 
reklam för sin nya mobilanpassade lösning.

2.2 Nulägesanalys – nyhetsrutor

Både Edionet och Readyonet (admin-läget) har en nyhetsruta på startsidan. 
Nyhetsrutans syfte är att förmedla uppdateringar och nyheter. Det görs ej 
regelbundet och nyheterna stannar kvar olika länge. Nyhetsrutorna i Edionet 
och Readyonet har hittills varit det enda återkommande sätt som Viaduct  
använt för att kommunicera med alla sina kunder och det är därför relevant 
att nämna dem i det här arbetet.

Exempel på texter som visas i nyhetsrutan:

•  Ny startsida för Edionet 
Från och med torsdag 3/6 kommer ni att mötas av en ny inloggningsbild till Edionet 
(istället för jordgloben).  
 
På den nya inloggningssidan kommer det, förutom inloggningsfunktionen, även att 
löpande visas aktuell information och det kommer också finnas möjligheter att läsa 
lite mer om Edionet. 
 
// Hälsningar Viaduct

•  Angående problem med att logga in i Edionet idag 
Omkring klockan 08 i morse så fick Bredbandsbolaget problem med sitt fibernät i 
stora delar av Sverige. I och med detta var Edionet inte åtkomlig. 
 
Vi hoppas att detta inte har orsakat för mycket problem. 
 
Vänliga hälsningar Viaduct.

•  Edionet hanterar Volvos övergång till OFTP2 
Ni som är leverantörer till Volvo har fått information från dem angående deras byte 
av kommunikationsprotokoll till OFTP2.  
 
Volvo kommer under våren 2010 successivt byta sin OFTP- och ISDN-
kommunikation med sina leverantörer till OFTP2-kommunikation. 
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Som Edionet-användare kommer ni inte att märka något av detta byte av 
kommunikationsprotokoll. Bytet kommer att göras helt i bakgrunden och ni som 
Edionet-användare behöver inte göra något alls. 

•  Om Edionets nya utseende inte visas korrekt 
Om det nya utseendet på Edionet ej visas korrekt (om tex menyraden fortfarande 
är röd) kan du behöva rensa historiken i din webbläsare så att ändringarna slår 
igenom. 
 
I Internet Explorer välj menypunkt Verktyg/Internetalternativ, på fliken Allmänt, 
under avsnitt Webbhistorik - klicka på knappen “Ta bort...”. I dialogen som visas 
bocka för “Temporära Internetfiler” och klicka “Ta bort”. 
 
Om du använder Firefox, välj menypunkt Verktyg/Rensa ut tidigare historik. Välj 
tidsintervall “All historik” och bocka för “Cache” - klicka sedan på “Ta bort”. 
 
Hälsningar Viaduct

Typen av meddelanden är olika. Ibland är det akut information, som den 
om det nedsläckta bredbandet eller hur man rensar sin cache, vilket är till 
för att minska samtal till Viaduct. Ibland är det nyheter om uppdateringar 
eller nya kunder, som kanske inte är information man behöver ha direkt. 
Det var ungefär hälften av användarna vid intervjuerna som använde sig av 
nyhetsrutan och tyckte att den fungerade bra. 

Nyhetsrutorna i programvaran. Över är Edionets nyhetsruta och under är 
Readyonets nyhetsruta, här med reklam för deras mobilanpassade lösning.
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2.3 Medieval
I resultatet från intervjuerna och efter diskussioner med Viaduct 
framkommer det att informationen behöver förbättras. De flesta ser positivt 
på ett nyhetsbrev och föredrar kommunikation via mejl, men det får inte 
komma för ofta, vilket inte heller gör att arbetsbördan på Viaduct blir för 
stor. 
  Åsikterna om nyhetsrutan är olika. Den uppfyller ändå ett syfte. Är det en 
tillfällig driftstörning är det ett bra sätt att få ut informationen, såvida inte 
mejl ska användas. Däremot verkar det inte fungera lika bra för information 
som inte är av akutkaraktär. Bevisligen används den inte heller på rätt 
sätt, då Viaduct glömmer att uppdatera den vid ändringar som märks för 
användaren vilket skapar både förvirring och irritation. Det finns inte heller 
någon möjlighet att gå tillbaka och titta på en gammal nyhet, om man så vill.

 Jakob Nielsen nämner i E-Mail Newsletters: Increasing Usability några 
fördelar med mejlade nyhetsbrev jämfört med sociala nätverk, där dessa är:

•  Nyhetsbrev kommer till inkorgen och finns kvar där, medan sociala nätverk 
är flödesbaserade och meddelandena lätt försvinner i mängden

•  Många använder sociala nätverk för att hålla kontakt med familj och 
vänner vilket gör att företagsinformation inte passar in i tankegångarna

•  Nyhetsbrev har man kontroll över när det gäller design och de kan 
innehålla mycket mer information. 

•  I en av Nielsens nyligen gjorda studier, visade det sig att då de frågade 
användarna om uppdateringar från ett företag, valde 10% att gå via 
Facebook medan 90% valde ett nyhetsbrev. (Nielsen, 2010)

 
 Jag har valt bort sociala medier som alternativ för kommunikation, 
på grund av de tidigare diskuterade punkterna (se sida 18). Dessutom var 
varken Facebook eller blogg ett populärt alternativ hos kunderna, och jag har 
därför valt att även bortse från nyhetsblogg som kommunikationskanal. De 
intervjuade ansåg sig inte ha tid att söka upp information.

 I delen om kundkommunikation kom det fram att den sociala, trovärdiga, 
kommunikativa och ansvarstagande kontakten var viktigt för att skapa en 
kundrelation. Kundrelationen leder i sin tur till lojalitet och gör att kunderna 
stannar kvar. Samtidigt skapar kundrelationen ett sätt för kunden att känna 
sig delaktig och inkluderad i företaget, vilket gör att samarbetet blir bättre.  
 En del i att stärka det sociala bandet är bra information från företag till 
kund. Utifrån resultat och analys av tidigare forskning har jag beslutat att gå 
vidare med ett elektroniskt nyhetsbrev för Viaducts kunder.  
 Min uppgift blir nu att göra ett exempel på hur nyhetsbrevet kan 
utformas, vad som ska finnas i nyhetsbrevet och hur texten ska skrivas. För 
att skapa detta nyhetsbrev behöver jag ta reda på dels hur man gör ett bra 
nyhetsbrev, men också hur man optimerar text och layout som ska visas på 
skärm. Först bör jag klargöra vilken typ av information som ska vara med, 
genom en dialog med Viaduct. Genom att läsa hur man bäst optimerar text 
för nyhetsbrev, kan jag skapa den text som ska vara med och kan efter det gå 
vidare med att anpassa materialet för skärm. 
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2.4 Research för designarbete
 I ett samtal med Viaduct tog vi fram vad nyhetsbrevet ska innehålla. För 
både Readyonet och Edionets nyhetsbrev ska det finnas information om 
uppdateringar som skett och och framtida uppdateringar, nya lösningar 
och skräddarsydda lösningar som tagits fram åt någon kund, nya partners 
och ”pilotkunder” (i e. kunder som är de första att prova någon ny lösning), 
ändringar på Viaduct (i e. nyanställda, långvariga ledigheter, nya roller inom 
företaget och lokaländringar), kunddagen för Readyonet och eventuella 
träffar för Edionet, ”kommer snart”. Då kom det även fram att fokusen ska 
ligga på att Viaduct är personliga eftersom de är ett litet företag. Nu är de 
väldigt anonyma. Med ett nyhetsbrev kan de visa att systemet inte står still 
utan att det utvecklas och uppdateras kontinuerligt. De vill också trycka på 
att de gör skräddarsydda lösningar för att passa kundens behov.  
 Det underlättar att läsarna är Viaducts kunder. Det går ej på förhand att 
veta säkert att kunderna kommer att läsa nyhetsbrevet, men i det här fallet 
kan man i alla fall vara säker på att det kommer fram till mottagaren.  
 Jag förespråkar att nyhetsbrevet ej skrivs direkt i mejlet, utan länkas via 
mejlet till annan plats, till exempel på en webbsida som Viaduct anordnar, 
eller en pdf bifogad i mejlet. Detta på grund av att människor, som tidigare 
nämnt, ogillar att läsa långa mejl (vilket ett nyhetsbrev skulle bidra till) och 
för att allas mejlprogram ser olika ut. Det är inte säkert att mejlet får plats 
eller kan visas korrekt. Är det något användare ogillar mer än att skrolla 
vertikalt så är det att skrolla i horisontellt (Nielsen, 2005).   
 
Ett återkommande problem med de nyhetsmeddelanden som Viaduct använt 
sig av i nyhetsrutorna är att språket varierar, detta kommer sig av att det 
är olika personer som skriver. För att undvika detta i nyhetsbreven ska jag 
skapa en plan för hur texten ska skrivas.  
 Nyhetsbrev måste förutom att vara enkla att läsa, också kunna gå att 
skumma igenom. De måste ha en engagerande layout som inte avskräcker 
användarna. Ett nyhetsbrev är dåligt om det tar för mycket tid av 
användaren, och är bra om de går snabbt att läsa (Nielsen, 2002)  
 Creating Newsletters, Brochures, and Pamphlets (Blake & Stein, 1992, 
s. 25) skriver att det är viktigt att göra nyhetsbrevet läsarvänligt. Att inte 
försvåra det, men samtidigt göra det läsvärt och innehållsrikt. De förespråkar 
i mångt och mycket ett tidningsspråk, både i textens uppbyggnad och i 
språket som används (Blake & Stein, 1992, s.  25-27). Det ska vara ett lätt och 
tydligt språk med många indrag och ett rikligt användande av ”Du” (Blake & 
Stein, s. 25). På så sätt inkluderas alla nivåer av läsare i texten. Speciellt för 
Readyonets kunder kan detta vara viktigt. 
 
Enligt Ten tips to make sure your company newsletter gets read, not tossed 
av David Kandler ska artiklarna vara objektiva. Ett nyhetsbrev som bara är 
till för att sälja och känns som propaganda blir oftare slängda (Kandler, s. 
1). Genom att istället skriva nyheterna som de skulle skrivits i en objektiv 
dagstidning, blir nyhetsbrevet mer intressant för läsarna och det känns inte 
lika mycket som reklam. Informationsmaterial skrivna av Viaduct är ofta av 
denna karaktär, med ett slags nyhetsspråk, se bilaga 4.  
 Vidare berättar Kandler att det är viktigt att hålla sig på en enkel nivå. 
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Man vill inte att läsaren ska känna sig dum. Detta är något som känns igen 
från textdesign, där tydlig text på läsarens nivå är a och o. För Viaducts del 
kan detta innebära att förklara tekniska begrepp som de själva tycker är 
självklara men som kanske inte är lika lätt för läsaren att förstå. Det är något 
som Blake & Stein också trycker på. Man måste få in den mänskliga faktorn 
för att nyhetsbrevet inte ska bli för tekniskt och specialiserat (1992, s. 22).  
 
Enligt Screen Design Manual läser vi upp till 25-30% långsammare på 
skärm och vår koncentration är lägre än när vi läser på papper. Detta beror 
på flera saker, bland annat den låga upplösningen på tecken och att vi blir 
trötta av att titta på en ljuskälla, som ju skärmen är till skillnad från papper 
som bara reflekterar ljus (Thissen, 2004, s. 92). Morkes & Nielsen hävdar 
att läsare mer scannar av och skummar igenom texten än läser hela när den 
är på webben. Läsarna gillar inte heller att skrolla utan föredrar text som är 
konkret och koncis, samt ogillar de reklamtext (1997, s. 2). 
 För att tillfredsställa dessa krav bör texterna inte vara för krångliga. De 
bör ha ”korta ord, korta meningar och korta stycken […] Helst ska varje 
stycka handla om en avgränsad idé eller budskap […] en mening för en 
tanke, ett stycke för ett sammanhang” (Bergström, 2007, s. 148) 
 Text på skärm är lämpligast i en spalt. Är det längre texter i flera spalter 
finns risken att användaren då behöver skrolla upp och ner, vilket stör 
läsningen och irriterar användaren. Dessutom bör inte spalten vara längre än 
en skärmsida. (Bergström, 2007, s. 148) 
 När det gäller fontens läsbarhet rekommenderar Thissen ett sans 
serif-typsnitt, då seriferna lätt kan brännas ut och smälta samman med 
den vita bakgrunden på grund av det tidigare nämnda ljuset och den låga 
upplösningen (2004, s. 95). 

För att öka läsbarheten rekommenderas även: 

•  vänsterjustering över marginaljustering (då de vita mellanrummen som 
uppstår mellan orden gör det svårare att läsa), 

• högre radavstånd än på papper, och 

•  större radavstånd mellan styckena för att skapa ”Visual Chunks” (ibid, s. 
98). 

 
Hur jag använt dessa rekommendationer följer i nästa delkapitel.

2.4 Designarbete

2.4.1 Riktlinjer för text

För att skapa riktlinjerna till Viaduct har jag använt mig av information som 
presenteras i den här rapporten men också punkter som kommit upp under 
utbildningens gång, i kurser och kurslitteratur. Dessa riktlinjer kommer 
sedan att kombineras med textexemplen jag gjort i nyhetsbreven för att göra 
det tydligt för Viaduct vad jag menar.

 I riktlinjerna listar jag följande punkter:

	Målgruppsanpassa. Ha målgruppen klar för dig när du börjar skriva. Vem 
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är det du skriver för? Vad har hon för förkunskaper? Vad är hon intresserad 
av? Med en tydlig målgrupp blir det lättare att anpassa budskapet så att det 
når fram till mottagaren, istället för att göra det för allmänt och sedan märka 
att det inte passar någon (Bergström, 2007, s. 57). 

	Du-tilltal. Personliga texter är lättare att ta till sig. Genom att skriva du/
ni/er blir det tydligare för läsaren att det är henne/honom det gäller. (Blake 
& Stein, 1992, s. 25) 

	Objektivitet. Risken finns att materialet känns för säljande om 
avsändaren skriver i första person. Det beror självklart på vad det gäller, men 
då de flesta har inställningen och tankemönstret att nyhetstexter objektivt 
ska beskriva något, blir det en konflikt om dessa texter skrivs utifrån vad 
avsändaren tycker och tänker. Dessutom avskyr läsare reklam och blir arga 
om de känner att ni bara försöker sälja på dem en massa saker. Det är viktigt 
att det framgår att ni med nyhetsbrevet faktiskt vill dela med er av nyheter 
som läsarna är intresserade av (Kandler, s. 1). Här har jag utryckt mig väldigt 
starkt för att understryka att de inte ska använda nyhetsbreven för att sälja. 

	Konkretisera. Vi läser upp till 30% långsammare på skärm och vi 
upplever det som jobbigt att läsa på skärmen för länge, eftersom det är 
ansträngande för ögonen (Thissen, 2004, s. 94).  Därför kan inte texterna 
vara för långa. De måste vara enkla, tydliga, korta och koncisa för att 
användaren ska läsa klart (Thissen, 2004, s. 109) 

	Förklara svåra begrepp. Eller undvik dem helt och hållet (Blake & Stein, 
1992, s.58). Användarna förstår inte svåra tekniska termer och uttryck, det 
ska ni göra åt dem. Är ni osäkra på om en vanlig användare ska förstå? Låt 
en oinsatt läsa texten, till exempel en familjemedlem, och fråga sedan om 
de förstod allt. Förstår inte de vad du menar behöver du antagligen förklara 
begrepp du använder, eller om möjligt byta ut dem. 

	Skapa ”visual chunks”. Om texten framstår som en enda klump blir 
läsaren avskräckt att läsa. Lätta upp texten genom styckeindelningar, indrag 
och tydliga mellanrubriker (Thissen, 2004, s. 98) 

	Sätt in citat/pratminus.  Intervjun är kärnan i texten och citat gör många 
saker för texten. De ger trovärdighet i uttalanden och är i regel enklare att 
förstå som läsare. Det blir lätt att en text utan citat känns torr och torftigt 
(Lindblom, 2011). Skriv inte bara om en lösning för en kund, kontakta 
kunden och få dennes sida av berättelsen, istället för er sida. Kundens 
version är lättare för läsarna att identifiera sig med. 

	Väck intresse snabbt och ta fram guldklimpar. Genom att börja starkt och 
rakt på får du läsaren att fortsätta läsa. Det ska gå enkelt och snabbt att läsa, 
tar det emot är det enklare att sluta läsa än att ta sig förbi hindret. De läser 
ju trots allt din text helt frivilligt. (Holst, 2004, s. 34). Guldklimpar förgyller 
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läsningen. Det kan vara något klurigt, effektivt, filosofiskt, humoristiskt eller 
intresseväckande (Holst, 2004, s.40). Det är sådant som gör att man läser 
klart och får en att komma tillbaka.  

Stoff till texterna i nyhetsbrevet fick jag genom intervju med Ann Nyström 
och Andreas Arnström, mina två kontaktpersoner på Viaduct. Ann Nyström 
berättade om Edionet och Andreas Arnström om Readyonet. Jag frågade om 
uppdateringar, lösningar, kunder, nyheter och vad som händer på Viaduct. 
Jag pratade även med en annan anställd, Pontus Lindén, eftersom han var 
insatt i arbetet med Bombardier och jag ringde till en av deras kunder för att 
be honom berätta om hur den mobilanpassade hemsidan fungerat för dem. 
Utifrån materialet jag fick försökte jag skriva ihop en text med de attribut 
som jag skrivit i riktlinjerna. Det är också de texterna som jag kommer att 
använda vid återkoppling med målgruppen, för att se vilka ämnen på artiklar 
som kunderna gillar.

2.4.2 Nyhetsbrev

Jag gjorde två designförslag till nyhetsbrev. Som format använde jag A4, dels 
för att det är ett vanligt format och dels för att det ska fungera att skriva ut 
om läsaren vill det. 

Den första fick ett lite roligare namn, Readyonews (respektive Edinews för 
brevet till Edionets kunder). Det var ett av tipsen i Ten tips to make sure 

your company newsletter gets read, not tossed. Enligt Kandler läser fler 
nyhetsbrevet om namnet drar till sig uppmärksamhet (s. 1). Readyonews blir 
en ordlek där jag slagit ihop Readyonet med news.

 
 Till brevhuvudet tog jag inspiration från en av Viaducts produktblad (det 
i bilaga 5) med en svart gradient, namn i vitt med ett linjärt typsnitt och de 
tre cirklar som kännetecknar Viaduct. Cirklarna fick gå ut från namnet och 
bilda en båge till vänster sida. Detta blir mer inramande än hur Viaduct 
normalt har sina cirklar. Detta skapar en sluten form vilket är spännande 
och dramatiskt (Bergström, 2007, s. 230). Under namnet la jag till en 
förklarande text som säger: Nyhetsbrev från Viaduct AB – Våren 2012. 
 Jag har valt Trebuchet MS som typsnitt eftersom det är ett typsnitt som 
Viaduct använder i annat material, vilket skapar en helhet med tidigare 
material och typsnittet finns garanterat på deras datorer när de ska redigera 
framtida nyhetsbrev. Risken finns annars att det blir problem när de öppnar 
filen. Detta gäller inte för återkommande rubriker och namn. Eftersom 
dessa inte kommer att ändras kan de göras till vektoriserade banor i Adobe 
Illustrator.
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 På första sidan har jag lagt den största artikeln i tidningen. Det är den 
artikel som ska vara mest intressant att läsa och göra så att läsarna vill läsa 
resten, precis som det är på en tidning. Radbredden på huvudartikeln är ca 
50 tecken vilket är inom ramen för rekommenderad radlängd för läsbarhet 
(Hellmark, 2006, s. 31).  
 Till höger om huvudartikeln har jag lagt in en punktlista med 
uppdateringar, eftersom det kom fram vid intervjuerna som något 
användarna tyckte var viktigt. Jag valde att göra en punktlista eftersom det 
underlättar läsningen (Thissen, 2004, s. 104). 
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Följande sida innehåller två små artiklar. Ett förenklat sidhuvud finns överst, 
med nyhetsbrevets namn och Viaducts logga, för att avsändaren inte ska 
försvinna. Även här är raderna ca 50 tecken långa.

 

Den sista sidan innehåller information som handlar lite mer om Viaduct 
snarare än programvaran. Blake & Stein skriver att en återkommande 
kolumn som förslag på material i nyhetsbrevet (1992, s 21). Kåseri skapar 
samhörighet med tidningen (Rydén, ne.se) och kan hjälpa till att tillföra den 
mänskliga faktorn till nyhetsbrevet vilket nämndes tidigare. Sist avslutas  
nyhetsbrevet med en sidfot med kontaktuppgifter och logga.
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Nyhetsbrev nummer 2 fick enkelt heta Edionet-nyheter respektive 
Readyonet-nyheter och hade även den en underrubrik med förklaringen: 
Nyhetsbrev från Viaduct AB – Våren 2012. Brevhuvudet fick här vara vitt, 
fortfarande med de färgglada bollarna fast här åt andra hållet vilket leder in 
blicken mot bilden. Brevhuvudet ramas in och avskiljs mot materialet under 
med en punktad linje, något som också känns igen från Viaducts logga.

 
Till skillnad från det första nyhetsbrevet så får huvudartikeln på det här 
nyhetsbrevet ta upp hela förstasidan och bilden är större. Huvudartikeln är 
här i två spalter, vilket går emot Bergströms rekommendationer (2007, s. 
148) men jag valde att göra så ändå, för att testa vilket användarna föredrog. 
Spalterna är korta för att minska risken för skrollande och radlängden är 
även här ca 50 tecken.
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Först på följande sida kommer lista med uppdateringar, vilket gör att 
artikeln bredvid lätt kan knyta an till det som uppdateringarna handlar om.

Sista sidan har en större artikel och bredvid den finns det en gråtonad ruta 
med lista över nya samarbetspartners. Den här listan kan användas för att 
tipsa Edionet-kunder om leverantörer eller kunder som de också har, vilket 
gör att de kan koppla ihop de kunderna med Edionet också. För Readyonet 
kan det visa länkar till de nya kunderna vilket kan ge gamla kunder tips om 

lösningar till deras hemsida. Längs ner finns plats för två notiser.
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2.5 Återkoppling med kund
Återkopplingarna genomfördes med fyra av de intervjupersoner jag 
träffade under förintervjuerna. Dessa är intervjuperson 1 och 2 för Edionet 
och intervjuperson 5 och 6 från Readyonet-intervjuerna. Jag valde dessa 
eftersom de stämmer in på målgruppen. De är män i 30-50-årsåldern som 
använder sitt respektive system flera gånger i veckan. De har uttryckt ett 
behov av mer information. De var också de mest talföra vid intervjuerna, 
vilket gör att jag anser mig kunna få bättre feedback av dem än från de två 
andra intervjupersonerna.  
 

2.5.1 Återkoppling 1 – Readyonet

Återkopplingsdeltagare 1 för Readyonets nyhetsbrev genomfördes med 
tidigare intervjuperson nr. 6. Vi träffades på Viaduct och jag hade förberett 
genom att öppna upp de två nyhetsbreven på en dator där. Först ber jag 
honom att jämföra layouten på de två nyhetsbreven och kommentera om vad 
som är bra och dåligt. Han kommenterar att brevhuvudet är bättre på förslag 
1 då det är tydligare och bättre kontrast mot bakgrunden med det svarta. 
Han tycker att det är bättre med en spalt och att uppdateringarna kommer 
direkt på första sidan. Det är positivt med mer info på en gång. Han tycker 
även att det var bra med en tonplatta bakom uppdateringar då det blir ännu 
tydligare och ”hoppar ut”.

 Däremot tycker han inte att huvudet på sida två behövs. Man vet vem 
avsändaren är då man är inne i ett dokument. 

 Innehållet tycker han är bra, mycket är intressant och nyheten om 
mobilanpassningen känns fortfarande aktuell och bilderna är bra och 
informativa. Han är positiv till kundberättelser eftersom det är intressant 
att läsa om andras erfarenheter. Sista sidan är han obeslutsam om för han är 
intresserad av både en krönika och en lista med nya kunder/sidor. Han hade 
gärna sett båda. Men framförallt tycker han att det är kul att se andra sidor 
och se hur det fungerar. 

2.5.2 Återkoppling 2 – Edionet

Återkopplingsdeltagare 2 för Edionet är tidigare intervjuperson nr. 2. 
Vi träffas på hans kontor och jag har med mig egen dator för att visa 
nyhetsbreven. Först säger han att helheten är bättre på den som heter 
Edinews, men säger sedan att han föredrar Edionet-nyheter. Sidan 2 tycker 
han bättre om på nyhetsbrev nr 1 eftersom det känns luftigare och renare. 
Han tycker inte att det behövs något sidhuvud på den sidan, men samtidigt 
är det inget han stör sig på. 

 Han var mest intresserad av innehållet om OFTP/OFTP2 och 
uppdateringar. Det var också intressant att veta om det fanns någon ny 
man kunde skicka leveransplaner till. Personligen tyckte han att det om 
godsflaggor och OFTP/OFTP2 var viktigare än Bombardier. 

Efter att de två första återkopplingarna var avklarade bestämde jag mig 
för att göra ett till förslag och kombinera de saker som kommit fram. Jag 
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minskade sidhuvudet på första sidan, och ändrade titeln till bara ett R. men 
lät övrig text och cirklar vara kvar. Jag bytte ut mittensidan till den som 
var på nyhetsbrev nummer 2 och fyllde den grå rutan med den text som var 

längst bak på nyhetsbrev nummer 2.  

2.5.3 Återkoppling 3 – Readyonet

Återkopplingsdeltagare 3 är samma som kallas intervjuperson 5 i de 
kvalitativa intervjuerna. Han tycker att ordet Readyonet är svårt att förstå 
och tycker att det borde taggas ner lite. Namnet Viaduct är tydligare och det 
borde komma fram tydligare att de är avsändare..

 På sida 1 föredrar han layout 1, med en spalt text och uppdateringar på 
samma sida. Han föredrar brevhuvudet på nyhetsbrev nummer 2 eftersom 
det direkt talar om att det är nyheter. För sida 2 föredrar han version 2, 
eftersom det är mer luftigt. 

 Det viktigaste för återkopplingsdeltagaren är att informationen är 
kortfattad, tid är värdefullt. Han tycker också att texten ska vara väldigt 
konkret och den behöver inte vara så social, alltså finns det inte direkt något 
intresse för krönika.

 Det han var mest intresserad av var att se nya kunder och sidor, gärna 
med länkar och kundberättelser, eftersom det kan ge tips för hur man kan 
göra själv.

2.5.4 Återkoppling 4 – Edionet

Återkopplingsdeltagare 4 är samma som kallas intervjuperson 1 i de 
kvalitativa intervjuerna.  
 Han tycker att sidhuvudet på nyhetsbrev nr.3 är lätt att känna igen 
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och tydligt med den stora Viaductloggan och de tydliga cirklarna som 
återkommer i mycket av deras material.  
 Han föredrar hur sida 1 ser ut på nyhetsbrev nummer 1 (och 3) eftersom 
det känns luftigare och inte lika packat med text som nummer 2 (även fast 
det egentligen är mer text på nummer 1).  
 För honom är det viktigt att höra om nya kunder. Han tyckte även 
att det var intressant att läsa information om hur kommunikationen 
fungerar och att få påminnelser om funktioner som finns i programvaran. 
Han är inte speciellt intresserad av information om Viaduct (artikel 
om högskolestudenter eller krönikan) däremot tycker han att nya 
samarbetspartners är intressant. Han sammanfattar med att säga att 
innehållet jag valt ut är bra och säger att texterna jag skrivit är tydliga och 
konkreta. 

2.5.5 Resultat

Efter dessa återkopplingar har jag valt att göra ett slutgiltigt förslag. Tyvärr 
har det inte funnits tid att utprova även detta förslag. Det som var viktigt av 
det som kom fram i återkopplingarna var att ”tid är värdefullt”, luft är viktigt 
och att det behövs mer avtryck från avsändaren direkt. 

 Att Readyonet-kunderna var mer överens gällande innehåll än 
Edionet-kunderna, går att förklara med de slutsatser jag kom fram till vid 
intervjuerna. Återkopplingsdeltagare 2 är anställd på sitt företag för att 
arbeta i Edionet medan återkopplingsdeltagare 4 för Edionet är delägare i 
sitt företag och ansvarar för kontakten mellan sina kunder och leverantörer.

 För slutversionen av nyhetsbrevet har jag valt att kombinera sida 1 från 
förslag 3 med sida 2 från förslag 1 och sida 3 med förslag 2. Detta för att 
Viaductloggan är med på förslag 3s brevhuvud, den luftiga tvåan gillade alla 
mest och få var intresserade av krönika och fler intresserade av en lista på 
nya partners/kunder.

 Jag har även tagit i åtanke de kommentarer jag fick från återkoppling 3 
och 4 om brevhuvudet. Readyonet var ett svårt ord och känns inte naturligt 
att använda för återkopplingsdeltagare 3. Återkopplingsdeltagare 4 
föredrog brevhuvud 3 på grund av Viaductloggan och de igenkänningsbara 
symbolerna. 

 Som namn för Readyonets nyhetsbrev valde jag därför att skriva Admin 
istället. Admin är det man skriver in när man ska redigera sin hemsida 
i adminläget (ex: www.hemsida.se/admin). Det är en förkortning för 
administratör vilket i regel är den som är ansvarig för hemsidan. Det är också 
den som kommer att ta emot brevet, vilket gör det passande. Enligt The 

Effectiveness of Personalized E-mail Newsletters and the Role of Personal 

Characteristics har nyhetsbrev som känns riktade speciellt till mottagaren en 
mer positiv effekt på hur läsarna uppfattar innehållet (Maslowska, 2011). 

Edionets nyhetsbrev får bara heta Edionet, eftersom återkopplingsdeltagare 
2 tyckte att Edionet-nyheter var tydligast namn. Under Viaducts logga står 
det nu: ”Nyhetsbrev om Readyonet/Edionet – Våren 2012”. 

 Jag valde att byta typsnitt på nyhetsbrevets namn till OCR A Extended 
för att ge det en mer datoriserad effekt. Den ser ut som typsnittet i ett 
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terminalfönster. Den typen av typsnitt, fristils typsnitt, kan kommunicera 
en känsla bara genom sin form, om den används på rätt sätt (Thissen, 2004, 
s. 96). Ett typsnitt som OCR A Extended skapar känslan av att nyhetsbrevet 
handlar om något digitalt.

 Jag bytte till samma typsnitt på rubrikerna i de grå rutorna för att bryta 
enformigheten och ge samma effekt till de rubrikerna som ges i brevhuvudet. 
Jag bytte namn på ”Nya sidor” till WWW’s för att man direkt ska se att det är 
webbsidor det handlar om.

 Efter diskussion med handledare har jag gjort ytterligare ändringar. 
Genom att sänka en teckengrad anpassas materialet bättre till att skriva ut, 
samtidigt som det är bra på skärm. Tidigare var den 12-punkter och nu är 
den i 11-punkter. För tryckta brödtexter i normal spaltbredd rekommenderas 
9-11 pt (Hellmark, 2006, s.27). Enligt guidelines från Research-Based Web 

Design & Usability Guidelines bör typsnittet vara minst 12 pt på webbsidor, 
men det är acceptabelt så länge det inte understiger 9 pt (U.S Dept. Of 
Health and Human Services, 2006, s. 107).  
 Detta bidrar även till att det blir mer luft mellan artiklar och större 
skillnad mellan rubrik, ingress och brödtext. Det slutliga nyhetsbrevet finns i 
bilaga 6, tillsammans med riktlinjer.
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3. Avslutande del
I den här delen diskuteras källor och resultat av examensarbetet.

3.1 Diskussion om källor

3.1.1 Litteraturstudier

I jakt på källor har jag använt mig av de databaser vi har tillgång till via 
skolans bibliotek. Framförallt har jag använt mig av Discovery, Google 
Scholar och ABI/INFORM Global. Jag har även tagit hjälp av en bibliotekarie 
från skolan för att söka efter artiklar. Nyckelord för mig har varit  Business-
to-Business, communication, channel, medium, information, information 
technology, business relationship, user och customer. Jag har även läst 
andras examensarbeten för att se vilka källor de har haft användning av och 
på så sätt kunnat söka mig vidare. 

 Källorna jag har valt har jag valt utifrån vad som känts relevant för 
mitt arbete. Jag ville ha en bred grund att stå på och har därför gjort 
mina litteraturstudier på nivåerna kundkommunikation, val av medium, 
nyhetsbrev och sociala medier. Mycket av det jag ville få reda på fanns 
det inte tid till att göra egna studier av, till exempel att undersöka hur 
informationsteknologi påverkar affärsrelationer. Andra saker var enligt mig 
klokare att studera tidigare forskning för, än att bedriva undersökningar 
själv, till exempel vilka fördelar sociala medier har för företag. 

 Jag har valt bort källor som varit inriktade på  marknadsföring. Då 
informationsdesign inte sysslar med marknadsföring och det huvudsakliga 
syftet för mig i den här rapporten är att informationen ska komma ut till 
kunderna, inte vilken vinst det kan ge till Viaduct, har jag inte studerat dessa 
närmare.  
 Nedan följer en lista på de källor jag använt mig av i litteraturstudierna 
och en kort presentation samt kritik.

I litteraturstudierna har jag använt mig av:

  • Customer Value, Satisfaction, Loyalty, and Switching Costs: An 
illustration From a Business-to-Business Service Context av Lam, Shun Yin; 
Shankar, Venkatesh; Erramilli, M. Krishna; och Murthy Bvsan, publicerad i 
Journal of the Academy of Marketing Science, en tidskrift som ges ut av The 
Academy och Marketing Science, en internationell vetenskaplig organisation 
(Journal of Academy of Marketing Science, Springer.com). 

  • Conceptual Model of Service Quality and It’s Implications for Future 
Research av Parasuraman, A.; Zeithaml, Valerie A; Berry, Leonard L. A 
publicerad i Journal of Marketing. Tidskriften etablerades 1936 och har 
varit ledande inom sitt område i flera decennier (Journal of Marketing, 
marketingpower.com). Den här artikeln har några år på nacken (publicerad 
1985), men den är en bra grund som många nyare källor stödjer sig på och 
var därför anledningen till att jag valde att stödja en del av min rapport på 
den. 

  • How is informationtechnology affecting business relationships? Results 
from a UK survey av Leek, Sheena; Turnbull, Peter W; Naude, Peter Denna 
artikel är publicerad i Industrial Marketing Management, en tidskrift med 
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fokus på industri- och B2B-marknaden. Alla deras artiklar är baserade på 
teoretiska studier, empiriska studier eller fallstudier (Elsevier, Industrial 
Marketing Management, hämtat 30-4-2012). 

  • Networking or not working: A model of social procrastination from 
communication av Makarov, Uliana publicerad i Journal of Economic 

Behavior & Organization, en tidskrift som fokuserar på teoretiska och 
empiriska undersökningar som rör ekonomi, organisation och beteende 
(Journal of Economic Behavior & Organisation, Elsevier). 

  • Communicating lean with customers av Revelle, Jack B. Detta är en 
branschrelaterad artikel och författaren har lång erfarenhet som industriell 
ingenjör med en PhD i Industrial engineering & management. Artikeln är 
publicerad i Industrial Engineer, en branschtidning som ges ut av Industrial 
Engineering, världens största professionella organisation för industriella 
ingenjörer (About IIE, IIEnet2.org). Den här artikeln är inte vetenskaplig, 
och ses som vägledning mer än ren fakta.

  • The Medium Gets the Message: Post-Print Publishing Models av Kho, 
Nancy Davis publicerad i Econtent. Kho är director of Business Development 
på Global Reports och Econtent är en av de ledande rösterna inom digital 
publicering, media och marknadsföring (Econtent, About Us, hämtat 24-4-
2012), vilket gör att man kan ifrågasätta objektiviteten i den presenterade 
informationen. Eftersom Econtent skriver om digital publicering kan de 
framhäva att digital publicering är mer positivt och utbrett än vad det 
egentligen är. Detta är inte heller en vetenskaplig artikel och på samma 
sätt som föregående artikel visade den mer åt vilken riktning man ska kolla 
vidare än att den bestämmer vart man ska gå. 

  • Extra! Extra! Read all about it! How To Construct A Newsletter: A 
Student Project av Renard, Monica & Tracy, Kay. Artikeln är publicerad i 
American Journal of Business Education och ges ut av The Clute Institute. 
Tidskriften fokuserar på vetenskapen om utbildning inom handel. 
Tidskriften är tillgänglig för alla och är essentiell och ofta citerad av de inom 
området (AJBE, Cluteonline.com). 

  • Jakob Nielsen är doktorand inom människa-datorinteraktion och har 
publicerat ett flertal artiklar och böcker på ämnet. Han är medlem i både 
Scandinavian Interactive Media Hall of Fame och ACM Computer-Human 
Interaction Academy (About Jakob Nielsen, Useit.com). Jacob Nielsen är väl 
renommerad inom ämnet användargränssnitt och webbanvändarvänlighet. 
Däremot är inte alla artiklar på hans hemsida utvärderad och godkänd 
forskning. Artiklarna är publicerade på hans hemsida, UseIt.com, och på 
flera ställen länkas det till Nielsen Norman Group, Jacob Nielsen företag 
som säljer tjänsten att hjälpa företag och organisationer för att göra deras 
information användarvänlig.

  • To Be or Not to Be in Social Media Arena as the Most Cost-Efficient 
Marketing Strategy after the Global Recession av Kirtis, A. Kazim &  
Karahan, Filiz. Denna artikel publicerades 2011 i Journal of Economic 

Behavior & Organization, en tidskrift som med teoretiska och empiriska 
studier undersöker ekonomiskt beslutstagande, människor beteende 
och ekonomisk förändring. På grund av detta är forskningen ofta 
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gränsöverskridande och inkluderar andra discipliner såsom psykologi, 
rättsväsende och matematik (Elsevier, Journal of Economic Behavior & 
Organization, hämtat 30-4-2012). 

  • The History of Social Media and its Impact on Business av Edosomwan, 
Simeon; Prakasanm, Sitalaskshmi Kalangot; Kouame, Doriane; Watson, 
Jonelle; Seymour, Tom är publicerad 2011 i The Journal of Applied 

Management and Entrepreneurship. En av författarna, Tom Seymour, 
är professor på Minot State University och har skrivit och gett många 
föreläsningar på ämnet sociala medier. De andra författarna har deltagit i 
hans magisterklass i Management Information Systems. Trots det är många 
av deras källor tagna via Wikipedia. Wikipedia nämns även i artikeln som en 
bra källa till information. Detta kan göra att man ifrågasätter texten, men de 
har i de flesta fall använt Wikipedia som utgångspunkt och sedan gått vidare 
till artiklarnas källor. Detta med undantag för de artiklar som handlar om 
de sociala nätverken Facebook och Twitter. Seymours långa erfarenhet på 
ämnet ökar trovärdigheten i artikeln.

  • The ”Intangible” Benefits of Social Media, av Hollier, Pete. Detta 
blogginlägg är publicerat på Seowizardry.ca, en webbsida som levererar 
webbaserade lösningar för företag. Hollier är konsult om sociala medier 
på Seo Wizardry. Blogginlägget har inga referenser och man kan kritisera 
huruvida det är en trovärdig källa. Edosomwan et al. har dock valt att 
referera till denna källa, alltså anser de denna vara trovärdig. I min rapport 
används den endast för att förklara en del till hur man kan använda och hur 
man inte ska använda sociala medier och har inte varit en del i mitt beslut 
kring resultatet.

3.1.2 Designarbete

Litteratur till designarbetet har jag fått genom sökningar efter nyckelord 
i högskolebibliotekets katalog och sökningar i google. Jag har till viss del 
använt mig av tidigare kurslitteratur, men även mycket för mig ny litteratur.

 I designarbetet är det få källor som har varit vetenskapliga, även om 
många grundar sig på väl utprovade fakta. Mycket av informationen 
återkommer i de olika böckerna vilket jag tolkar som att informationen inte 
är något som författaren bara har hittat på.

 Nedan följer en lista och diskussion kring böcker och andra källor jag 
använt till mitt designarbete.

I mitt designarbete har jag använt mig av:

  • Creating Newsletters, Brochures, and Pamphlets av Blake, Barbara 
Radke Marketing Representative hos AMIGOS, och Stein, Barbara L. 
adjungerad professor vid School of Library and Information Science 
vid University of North Texas. Det här är en handbok i hur man skapar 
nyhetsbrev från grunden. Den är främst inriktad på skolor och bibliotekarier. 

  • Ten tips to make sure your company newsletter gets read, not 

tossed av Kandler, David. David Kandler är grundare av internetbyrån 
Company Newsletters.com och prisvinnande nyhetsredaktör (Kandler, s. 
1). CompanyNewsletters.com säljer nyhetsbrev åt företag. Författarens 
meriter och trovärdighet bedöms endast utifrån dennes hemsida. Texten 
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har i det här arbetet setts mer som rekommendationer än vägledningar. 
Anledningen till att jag vände mig till denna källa var för att få en annan 
syn på nyhetsbrev än vad Blake & Stein ger i sin bok. De riktar mer in sig på 
intern kommunikation och in-house nyhetsbrev, medan Kandler är van att 
skapa nyhetsbrev från företag till kunder.  

  • Artiklar från Jacob Nielsen. Se ovan.

  • Effektiv visuell kommunikation av Bergström, Bo. Bo Bergström har 
skrivit ett flertal böcker på ämnet bild och kommunikation. Han har en fil 
kand-examen i konst- och litteraturvetenskap, har jobbat flera år som art 
director på olika reklambyråer och är ledamot i Bild och Ord-akademins 
presidium (Bergström, 2007, baksida). Den här boken ingår som obligatorisk 
kurslitteratur bland annat i kurserna Grafisk form på Mälardalens högskola 
och Grafisk form och foto på Karlstad Universitet, vilket jag tolkar som att 
den här boken anses användbar av lärare på ämnet. Jag anser den vara bra 
för det här arbetet då den tar upp flera aspekter inom designarbetet och 
designprocessen.  
 Bergström referar inte till vetenskaplig forskning och källor för sina 
påståenden vilket gör att det framstår som att det han skriver bara är hans 
egna åsikter och reflektioner. Däremot har han en litteraturförteckning i 
boken, vilket visar att han har läst sig till kunskapen från flera olika källor.

  • Screen designers manual av Thissen, Frank, undervisare i Multimedia 
didaktik och Informationsdesign vid Universitetet av Applied Sciences i 
Stuttgart. Den här boken är relevant för detta arbete då den är fokuserad på 
att designa informationsdesign för skärm. 
 Precis som Bo Bergström stödjer inte Thissen sina påståenden med 
forskning i brödtexten, men har även han en litteraturlista i boken och 
hänvisar vid vissa stycken till andra böcker i brödtexten, till exempel Nielsen 
(s. 102).  
 Den här boken har ett par år på nacken (först tryckt 2004), vilket gör att 
man måste ha i åtanke att skärmar har utvecklats väldigt mycket sedan dess. 

  • Skriv bättre texter! av Holst, Lena, examinerad språkkonsult och arbetar 
som skrivguide, organisationskonsult, parrådgivare och samtalsterapeut 
(Om Lena Holst, lenaholst.se). Den här boken är en skrivguide med råd och 
tips, inte fakta. Det är mer ”tänk såhär” än ”gör såhär”. Den är till för att 
hjälpa skribenten att utvecklas i sitt skrivande. 

  • Typografisk handbok av Hellmark, Christer, ”grafisk designer och 
bokformgivare med bakgrund som journalist och förlagsredaktör” 
(Hellmark, 2006, baksida). Den är boken tar upp alla regler för typografi. 
Däremot är den anpassad för tryckt text och har inget om hur man ska 
anpassa texten speciellt för skärm. 

  • The Effectiveness of Personalized E-mail Newsletters and the Role of 
Personal Characteristics av Maslowska, Ewa  är en vetenskaplig artikel 
publicerad i  Cyberpsychology, Behavior And Social Networking, 
en akademisk tidskrift väletablerad inom sitt område. Artiklarna är 
vetenskapligt utvärderade och godkända (Cyberpsychology, Behavior 
And Social Networking, liebertpub.com). Den här artikeln lästes först för 
litteraturstudierna, men innehållet var inte tillräckligt intressant för att 
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bygga en slutsats på. Däremot gav den mig input om fungerande nyhetsbrev. 
I artikeln definieras deras personaliserade nyhetsbrev av att mottagarens 
namn står med i nyhetsbrevet på ett par olika stället. Jag tror dock att ett 
nyhetsbrev riktat till admin gör att den som är admin känner sig speciell i 
sin roll, något som är positivt för läsupplevelsen enligt artikeln. Flera av de 
som är admin för hemsidor i Readyonet är också chefer på sitt företag, vilket 
de säkert får höra annars, men deras roll som administratör för hemsidan är 
nog inte lika uppmärksammat.

  • The Research-Based Web Design & Usability Guidelines utgiven av U.S. 
Dept. of Health and Human Services, är ett kompendium med riktlinjer för 
att skapa användarvänligt material till webben. Eftersom den ges ut av den 
amerikanska staten och varje stycke backas upp med namn på flera studier 
ser jag det som en trovädrig källa. Eftersom informationen är främst för 

webbsidor så är det inte riktigt samma sak för mitt arbete.  

3.2 Sammanfattat resultat
Min problemformulering och frågeställningar var som följande:

Hur bör informationen utformas för en tydlig kommunikation mellan Viaduct och 
kund gällande uppdateringar och nyheter?

Jag kom fram till att informationen skulle utformas enligt grundregler för 
textdesign: tydligt och konkret utan att för den skull vara tråkig. Viaducts 
målgrupp är befintliga kunder, men målgruppen är väldigt bred och 
innehåller användare på olika nivåer och med olika förkunskaper. Därför är 
det viktigt att informationen passar så många som möjligt. 

Vilken kanal är mest effektiv i löpande produktinformation företag → kund i en 
efterköpsrelation?

Intervjuerna kombinerat med litteraturstudier visade att nyhetsbrev var rätt 
kanal för den här typen av kommunikation. Fördelar med nyhetsbrev är att 
de enkelt kan nå ut till mottagaren (om mottagaren är en befintlig kund) 
man får plats med mycket information och man kan styra över designen 
på materialet. Dessutom var användarna jag har träffat intresserade av ett 
nyhetsbrev. Däremot vill jag ej svara på om det är mest effektivt, då det inte 
utförts några effektivitetstester på nyhetsbrevet jag utformat. Frågan kan 
dessutom besvaras olika, beroende på vad man menar med effektiv. I det här 
sammanhanget kan man dels syfta på i vilken grad användarna tagit del av 
informationen, dels om det gett önskad effekt hos Viaduct.

Hur vill kunder/användare helst få nyheter om uppdateringar?

Flera av de kunder jag träffat visade intresse för att få nyheter om företaget 
via mail. Mail kan man läsa när man är intresserad. Akuta uppdateringar 
bör fortfarande skrivas i nyhetsrutorna i systemet, men de kan samlas ihop 
i en lista i nyhetsbrevet ändå. Eftersom nyheterna i nyhetsrutan byts ut och 
det inte finns någon möjlighet att se gamla rutor, är det bra om man som 
användare kan få en samlad lista med uppdateringar, om det skulle vara så 
att man missade någon av dem när de stod i nyhetsrutan. 
 Nyhetsrutan bör däremot inte användas till information som inte är akut, 
till exempel en större planerad förändring eller nya samarbetspartners, då 
detta verkar ha gett effekten att användarna slutar titta på rutan.
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Hur ska detta gestaltas och knytas till textdesign?

Som tidigare nämnt blev resultatet ett nyhetsbrev. Med hjälp av 
informationsdesign har jag skapat ett medium för att kommunicera 
information till kunder. Textdesign kommer in i arbetet med riktlinjerna för 
att skriva texter och de goda exemplen jag ger i de färdiga nyhetsbreven.

3.3 Uppföljning
Arbetet skulle behöva följas upp med respons från kunder efter de mottagit 
nyhetsbrevet. Nyhetsrutorna i programvarorna skulle behöva justeras, då de 
inte fungerar som de ska. Jag har lämnat resultatet till Viaduct för att ge dem 
möjlighet att förändra nyhetsrutorna utefter användarnas kommentarer.

 Jag avfärdade sociala medier i min undersökning eftersom den 
information som ska ut är relativt linjär. Men det är mycket möjligt att ett 
utvecklat arbetssätt i sociala medier skulle främja kundkontakten på andra 
sätt, till exempel genom feedback och produktutveckling.

 Det skulle även vara intressant med en studie i form av observation där 
flera olika kommunikationssätt ställs upp bredvid varandra.

3.4 Avslutande diskussion 
”De är i sin egna värld”, var en kommentar jag fick höra flera gånger under 
kundintervjuer och återkopplingar. Kommentaren är om Viaduct gällande 
information de skickar ut och språket de använder. För Viaduct känns 
allt glasklart, de vet vad de vill uttrycka och de tror sig veta vad kunderna 
behöver få för information. 

 Men för kunderna är det inte lika självklart. Försvunna textrutor skapar 
frustration och känslan av att ingenting händer med systemet de betalar för 
har infunnit sig.

 Och där tog jag vid i min undersökning. Den här rapporten grundar 
sig främst på tidigare forskning i jakt på rätt kommunikation för Viaduct. 
Resultatet ledde mig till nyhetsbrev: ett kompakt nyhetsformat i tilltalande 
förpackning.

 Nyhetsbrev har en viktig roll i många företag. Genom ett nyhetsbrev kan 
Viaduct nå alla sina kunder med information om nyheter och uppdateringar 
vilket gör att kunderna inkluderas i företagets och systemets utveckling. 
Förhoppningsvis för detta samman företag och kund och ger en givande 
kundrelation. 

 Jag anser att jag har lyckats med mitt syfte. Jag har tagit fram ett sätt 
för Viaduct att kommunicera med sina kunder. Det jag tagit fram är ett 
nyhetsbrev med text och form designat enligt informationsdesignsprinciper. 
Riktlinjer för text och motiveringar till designval går att anpassa även på 
andra företag. 
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Bilaga 1

Frågor till Viaduct

Frågor till Ann på Viaduct (ansvarig Edionet)
Hur vill ni hålla kontakten med era kunder?  

– Jag skulle vilja att vi skickade nyhetsbrev när det fanns information att lämna, minst typ 4 ggr per 

år

– Jag skulle sedan vilja att vi årligen besöker eller åtminstone pratar på telefon

Hur många användare har ni totalt och hur många av dessa har ni kontakt med någon gång i  

månaden?

– 70 företag kör Edionet Supplier i snitt 10-15 har vi kontakt med någon gång per månad

Känner ni att det inte är tillräckligt som det är idag?

– Ja, nyhetsinformation är för dålig och även "kundvården"

Vilken relation vill ni skapa mellan Viaduct och kunden?

- De ska känna att det händer saker hos Viaduct och att vi bryr oss om dem och är intresserade av 

deras synpunkter

Vad är syftet med den relationen och vad är syftet med ökad kontakt med kunden?

– Genom ökad kontakt borde vi tidigt kunna få information om det är något som de ej är nöjda 

med (innan de eventuellt funderar på att byta leverantör)

– Genom ökad kontakt borde vi också få chans att kanske sälja in mer tjänster

Vad hoppas ni att få ut av det?

– Målet är att behålla dem som nöjda kunder och som goda referenser och förespråkare till andra 

nya företag

Hur ofta gör ni uppdateringar i programmet?

– Uppdateringar sker varje vecka men max varannan månad sker större ändringar som verkligen 

syns och påverkar alla

Frågor till Andreas på Viaduct (ansvarig Readyonet)
Hur vill ni hålla kontakten med era kunder?  

– Både via mail, telefon och personliga möten.

Hur många användare har ni totalt och hur många av dessa har ni kontakt med någon gång 

i månaden?

– Ett hundratal användare (inom Readyonet) och vi har kontakt med ca 10-20 per månad.

Känner ni att det inte är tillräckligt som det är idag?

– Det ligger på en ganska bra nivå nu med tanke på de resurser vi har i dagsläget.

Vi skulle troligtvis behöva anställa fler för att orka med fler kontakter.

Vilken relation vill ni skapa mellan Viaduct och kunden?
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Frågor till Viaduct

– Att vi nästan blir som en "affärspartner" inom IT-området (är drömscenariot).

Vi ska kunna hjälpa dem att hitta bra lösningar och de litar på oss fullt ut.

Vad är syftet med den relationen och vad är syftet med ökad kontakt med kunden?

– Eftersom vi är ett kommersiellt bolag så är naturligtvis grundsyftet "att sälja" men 

samtidigt skapa förbättringar för kunden.

Men för att kunna sälja mer krävs förtroende och att vi informerar på ett bra sätt, samt att vi 

löser deras problem.

Vad hoppas ni att få ut av det?

– Mer förtroende och att vi säljer mer. Kunden ska känna att det lönar sig att ta hjälp av 

Viaduct.

Hur ofta gör ni uppdateringar i programmet?

– Mindre justeringar görs löpande, nästan var och varannan dag. Lite större uppdateringar 

kanske görs 4 gånger per år.
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Kundintervjuer med Edionetkunder

Kundintervju 1 Edionet

Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?

6 år tror jag. 6-8 år.

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?

Elektronisk avisering och fakturering. Vi tar emot leveransplaner och skickar fakturor och 

aviseringar. Det går ju att bygga på med fler steg. Vi håller på och expanderar så det kommer 

bli större flöden.

Hur många användare har ni?

2. Jag som jobbar med logistik och inköp, och en ekonomiansvarig. Om vi expanderar så 

hoppas jag att vi får hjälp. (Senare lade han till ännu en person, som jobbar på lagret med 

leveranssidan och avisering.) Totalt är vi 45 anställda.

Har det uppstått problem med produkter/tjänster?

Några små störningar som löstes väldigt snabbt. Viaduct har väldigt bra support.

Hur ofta kontaktar ni Viaduct? ...Om vad?

Vi kontaktar dem vid problem, alltså inte så ofta. Jag har varit med länge från den tidiga 

datoråldern, och allt blir bättre med mer stabil programvara. 

Vad är bra och dåligt med informationen?

Informationen är ganska dålig, jag tycker inte att jag får någon information. Men det är väl ett 

program där det inte händer så mycket. 

Saknar du/ni information om något?

Inget man direkt kan peka på, men kanske info om produktutveckling och vad de tänker göra 

i framtiden. Det kanske kan vara bra med egna leveransplaner vi kan skicka.

Skulle vilja ha en dialog med Viaduct om hur företaget kan utvecklas. Vi sitter väl inte fast om 

man säger så, det är väl bara för oss att lyfta luren. Om man fick information skickad skulle 

man kanske våga ta steget ut. 

Vad tycker du om informationen om:

• Produkt- och tjänstutbud Intresserad. Saknar detta.

• Nyheter och uppdateringar Saknar detta. 
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Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct? ...Hur?

Inte mer än det jag tyckt till om tidigare, som jag saknar. Men samtidigt måste det finnas en 

balans. Inte för mycket information för då blir det att man skjuter det åt sidan. Men de har 

varit ganska dåliga på att höra av sig. De får gärna komma ut till företaget och informera 

anpassat efter företagets behov. Det blir mer personligt. 

Skulle ni vara intresserade av:

• Fler mailutskick Går inte att förändra så mycket, det är ju inte speciellt komplext. Det 

är väl att de frågar och är lyhörda för kundernas behov istället.

• Regelbundna nyhetsbrev Ja, det tror jag. En gång per kvartal, det får inte vara för 

ofta. Men det har väl inte hänt speciellt mycket?

• Nyhetsblogg Nja jag kanske är gammalmodig, men jag skulle inte gå in och titta på 

det självmant, utan bara om det skickas. Kan vara en generationsfråga.

• Facebookuppdateringar Jag har en egen sida men kollar inte på någon annan.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet? Den är dålig och smälter 

in. Det finns likande i många program och man blir blind för den när man går in dagligen. 

Man klickar bara vidare utan att reflektera. Vill hellre ha den informationen på mailen istället.
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Kundintervju 2 Edionet

Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?

Minst 5 år. Jag tippar på 7-8 år.

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?

Vi köper EDI-överföring. Eller tja... EDI är en sak för mig, men egentligen är det väl mer 

komplext än så. Vi använder det inte för inköp utan bara för leveranser, men vi har den 

möjligheten också. Det finns i ett avtal så om vi vill kan vi starta upp det.

Hur många användare har ni?

Det är en som läser in EDI-planer, och sen lagerpersonal som rapporterar utskicken, de är 4. 

Så 5 användare.

Har det uppstått problem med produkter/tjänster?

Ja, vi har haft problem med felaktiga kopplingar. När våra kunders EDI-bolag gör en ändring 

är det inte säkert att den informationen går till Viaduct. När vi upptäcker felet här får man 

sätta Viaduct på att leta, eftersom de har kontakt med alla mellanled. Sen finns det saker jag 

inte kan göra i Edionet, men som jag vill kunna göra. Även vanliga problem med att om 

Viaducts server är nere, så är det nere även här, och överallt annars också. Det händer ett par 

tre gånger om året.

Hur ofta kontaktar ni Viaduct? ...Om vad?

Jag skulle säga i snitt en gång i veckan. Det kan vara en ny kund som ska in, en koppling som 

inte fungerar, eller en sändningsavisering som inte går fram.

Vad är bra och dåligt med informationen?

Ja, det bästa är om vi inte hör av varandra för då är det inga problem. Jag är oftast den som 

hör av sig, det ringer om meddelanden de fått av våra kunder ibland.

Saknar du/ni information om något?

Jag tror nog inte det. Fast om det finns ett mer optimalt sätt att jobba, så är det inte lätt att 

veta det. Vi som läser in planerna tolkar dem ofta på olika sätt. Vi har ett annat system som 

heter Monitor, som jag vet en som använder till allt, även det jag brukar göra i Edionet. Jag 

tycker att jag får mycket bättre överblick i det eftersom det inte bara visar artikelnummer.

Vad tycker du om informationen om: 



44

Bilaga 2
Kundintervjuer med Edionetkunder

• Produkt- och tjänstutbud Jag får ju säga att jag inte har varit inblandad i den tekniska 

delen. Jag har inte tittat på annat än det vi använder. Jag är nöjd med det.

• Nyheter och uppdateringar Jag har inte sett något. Eller jag har sett det de skriver på 

första sidan i systemet, men inte tänkt så mycket på det. Det är väl för att 

uppdateringarna har fungerat klanderfritt. Jag behöver bara information om det om 

det går fel. Men det är bra att veta om det blir en uppdatering som påverkar något 

stort.

Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct? ...Hur?

Vi har redan ganska regelbunden kontakt. Vi tar kontakt när det behövs, det vill säga ofta.

Skulle ni vara intresserade av:

• Fler mailutskick Nja, jag får väldigt mycket mail. Men det beror på vad det skulle 

handla om, jag kan ta ett mail om uppdateringar.

• Regelbundna nyhetsbrev Nyhetsbrev kan få komma en 3 gånger om året, det får inte 

bli för mycket.

• Nyhetsblogg Jag tittar inte alls på Viaducts webbplats, den är väl mer för nya kunder. 

Man har inte den möjligheten att ha den typen av kontakt med företaget. Kanske en 

supportvariant eller ett nyhetsarkiv.

• Facebookuppdateringar Jag personligen kollar inte där. EDI är inte så offentligt, 

planer och sånt.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet? Den är bra (när Annika 

säger att andra tyckt att man inte uppmärksammar den, lägger han till att den uppdateras för 

sällan, så att man slutar titta på den.)

Övrigt:

Vi träffar även en man som jobbar på lagret, som berättar att hans jobb i systemet brukar gå 

smidigt. Vid fel ringer han Johan, och han har någon enstaka gång bett Viaduct om hjälp. Han 
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är den som brukar lära upp sommarvikarier, och konstaterar att det kan vara lite knepigt med 

inlärningen av systemet, men det går. När Johanna föreslår en lathund tycker han att det 

låter som en bra idé. Han tillägger att vikarierna lätt glömmer bort genomgången, och kan få 

problem om han inte finns till hands för att påminna dem om hur man gör. Han har aldrig 

varit inne i hjälpen i systemet, och säger att vikarierna dock brukar lära sig begrepp i stil med 

”godsflaggor” enkelt. Support via Viaduct funkar bra.
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Kundintervju 3 Edionet

Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?

Sedan 2007 tror jag.

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?

EDI – för leveransplaner, avisering och fakturor.

Hur många användare har ni?

Tre användare som arbetar med olika delar av systemet. Jag kan arbeta med alla, men 

arbetar dagligen med att läsa in leveransplaner till vårt datorsystem.

Har det uppstått problem med produkter/tjänster?

Nej, inga problem. Ibland får vi felmeddelanden från Volvo och Scania, men då skickar man 

bara vidare det till Viaduct så får de lösa det.

Hur ofta kontaktar ni Viaduct? ...Om vad?

Nästan aldrig, det är om det kommer felmeddelanden eller om det kommer en ny kund som 

inte har uppkoppling.

Vad är bra och dåligt med informationen?

Inget särskilt, allt är bra.

Saknar du/ni information om något?

Nej. (Skakar på huvudet)

Vad tycker du om informationen om: 

• Produkt- och tjänstutbud Jag har inte kollat på det. Oftast är det kunden som har 

särskilda krav gällande EDI, till exempel att ändra på hur godsflaggorna ser ut. Då 

skickar man det till Viaduct som löser det.

• Nyheter och uppdateringar Det enda som skulle vara relevant är om något ändras i 

hur man använder systemet. Det har inte varit något, vad jag vet. De skriver om 

sådant [nyheter och uppdateringar] i Edionet.

Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct? ...Hur?

Inget behov av mer kontakt.
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Skulle ni vara intresserade av:

Fler mailutskick, Regelbundna nyhetsbrev, Nyhetsblogg, Facebookuppdateringar Inte 

intresserad.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet? Den är bra. Det är det 

första man ser på morgonen de kan berätta att de har problem med något. Det är bra för då 

behöver man inte fråga dem. Jag kollar på den varje dag. (Vi nämner att en del slutar titta på 

den för att den uppdateras sällan, och hon säger att hon förstår att det kan bli så, men det 

gäller inte henne.)

Övrigt:

Jag är jättenöjd med Viaduct. Det här funkar mycket bättre än det vi hade förut. Vi bytte för 

att det andra inte alls funkade, det var bara problem hela tiden.
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Kundintervju 1 Readyonet
Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?
Inte jättelänge, kanske 2 år

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?
Bara köpt hemsidan. [Readyonet] Sedan har Kalle på Viaduct fixat nånting med våra 
mailkonton och mailservrar och sånt där. 

Hur många användare har ni?
En i Eskilstuna, två i Strängnäs. Oftast butiksägaren som är aktiv. Tror jag. De är sina egna så 
de sköter sitt. Vi träffas nån gång per år, vi diskuterade hemsidan i december. Två personer 
skulle ha hemsidan som sitt ansvarsområde men det har inte hänt något än. Vi är 
egenföretagare och måste därför göra allt [ont om tid till hemsidan]. Sedan handlar det om 
intresse och jag är väl inte så intresserad som man borde vara. Det blir nästan så att man 
glömt det man lärde sig för två år sedan. Går för sällan in och gör ändringar. Det vore kanske 
bättre om man hade intresse att göra ändringar nån gång i veckan. Det ideala är att man kan 
fixa det själv, det blir lite långbänk om man är tvungen att ringa till dem för att ändra något. 
De vet ju inte vad vi vill ha.

Vilka eventuella problem har uppstått med produkter/tjänster?
Efter ett tag glömmer man bort hur man gör. Skulle fixa öppettider till påsk, kom inte ens ihåg 
hur man gör det. 

Skulle det hjälpa att ta till en lathund? 
Ja i och för sig. Eller så kan man göra som jag gjorde och ringa Andreas som sa att jag skulle 
maila om en tid för att ta en timme och uppdatera minnet.

När vänder ni er till Viaduct för support?
Då och då. Det har också varit lite om framsidan för att få det att hända något. [Startsidan 
har en bildspelseffekt just nu] Det var länge sen vi gjorde något med den, det var typ 2 år 
sedan. Det skulle vi vilja byta igen. Det blir ju en lite mer omfattande grej. 

Hur ofta uppdaterar ni saker i Readyonet?
Alldeles för sällan egentligen. Senast vid jul, ändrade öppettider och vi skrev om lite på 
hemsidan. Skulle vara roligt att göra nåt mer. Skillnad i öppettider, vid högtider som jul och 
påsk. Någon gång vid nyheter. 

Vilken del av Readyonet använder ni mest? Avancerade admin-läget eller lightversionen?
Lärde mig lightversionen i somras. Men nu funkade inte det. Brukade gå in i admin, men det 
är längesen nu. Det kommer jag inte ens ihåg hur man gjorde. [Lightversionen används mest 
nu.]

Vad är bra och dåligt med informationen?
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Båda är dåliga på att ta kontakt. Bra med en föreläsning. Ett par mailutskick per år.

Vad tycker du om informationen om:

• Produkt- och tjänstutbud – Inte tagit del alls. Har inte fått några sådana mail. Har 
aldrig varit inne på hemsidan. Kom kontakt med Viaduct via privata kontakter.

• Nyheter och uppdateringar –  Dålig på att lyssna på sånt eftersom jag inte använder 
det. [Readyonet]

Saknar du/ni information om något?
De borde maila mer. Jag är en sån som inte går in på hemsidan. Jag gillar när det kommer på 
mailen. Hatar fax. Mail kan man bara slänga om man inte vill se. 

Vad tycker du om kunddagen? (Readyonet)
Jättebra. Sen har vi varit dit någon gång, jag personligen ihop med en tjej och lärt oss hur 
man gör. Det skulle behövas en halvdag eller en timme per år för att fräscha upp minnet. I 
alla fall för oss som är dåliga på att uppdatera.

Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct?
Ja. Behöver mänsklig kontakt och att de ska puffa på mer [Uppmana till uppdateringar]. 

Skulle ni vara intresserade av:

• Fler mailutskick – Ja

• Regelbundna nyhetsbrev – Ja, via mail.

• Nyhetsblogg – Jag är en sån som inte går in. Har inte tid att kolla.

• Facebookuppdateringar – Har inte tid att kolla. man måste nästan ha det serverat.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet?
Använder inte adminet, har därför inte sett den. Skulle förmodligen inte titta på den. Kanske, 
men då ska den vara stor och pocka på uppmärksamheten så att man verkligen ser den.

Skulle det vara irriterande med en sådan ruta i Lightversionen?
Nej, för då kan man välja att klicka bort.
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Kundintervju 2 Readyonet

Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?

Kan det va... 3 år i alla fall.

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?

Readyonet, hemsidan alltså. Vi har också två andra lösningar. Ett program som styr alla 

bowlingserier i Sverige plus snitthantering för alla spelare som är med i det systemet. Kan det 

vara 70 000 hallar som är uppkopplade till det. Sen ytterligare 1 000 spelare.

Hur många användare har ni?

Bara jag och sen kanske någon som gör nånting. För SBHF är det tre personer som gör 

nånting, men jag gör 99% själv.

Har det uppstått problem med produkter/tjänster?

Det är nog enklast om jag bara pratar om Readyonet. Med det har inte varit några problem. 

Vi har velat ha några speciella lösningar som krävt uppdateringar, men det har funkat bra.

Hur ofta kontaktar ni Viaduct? ...Om vad?

För hemsidan är det väldigt sällan, 3-4 gånger per år. Jag tar också kontakt när nya grejer 

kommer till, till exempel kampanjer. Då har vi mycket kontakt. Det är skillnad om man har ett 

företag och en sida, man uppdaterar lite priser och öppettider. Men jag gör kampanjsajter för 

hela Sverige. Då blir det ganska mycket kontakt.

Hur många sidor har ni?

Jag underhåller tre sidor.

Hur ofta uppdaterar ni saker i Readyonet?

Flera gånger i veckan, olika uppdateringar.

Vilken del av Readyonet använder ni mest? Avancerade admin-läget eller lightversionen?

Jag använder adminläget mest. Men det blir mer och mer login om jag vet att jag bara ska 

ändra nån text.

Vad är bra och dåligt med informationen?

Generellt levererar såna här företag produkter med unika och bra möjligheter, men man är 

dålig på att förmedla ut det. Man köper en tjänst och betalar för 100% men använder bara 

25%. Det har blivit bättre. Det skulle behövas mer utbildning och mer info om funktionerna. 
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Jag kan det ganska hyfsat ändå, men det finns en massa olika varianter som jag aldrig hört 

talas om. Jag tror att man får mer acceptans för priset om man kan använda det till fullo. Det 

är likadant om man köper en mobiltelefon. Företag har svårt att visa alla möjligheter. Det är 

lätt att skicka en faktura en gång i månaden men de kan inte förklara allt produkten innebär. 

Jag tror att det är ganska vanligt att vissa har en hemsida men uppdaterar inte ofta. Men om 

man kan få reda på alla möjligheter som finns så kan man tjäna en massa pengar på det om 

man använder sidan på rätt sätt. Vi har genomsnittligt 120 besökare per dag. Kan vi hitta dom 

så kan vi tjäna pengar på det.

Saknar du/ni information om något?

[Tidigare nämnt] Man borde få ytterligare möjligheter att utveckla sig själv som användare av 

systemet.

Vad tycker du om informationen om:

• Produkt- och tjänstutbud – Har inte gått in på hemsidan och tittat på andra tjänster 

de har. Kom i kontakt med Viaduct via BMI. Ann Nyström har spelat bowling. Andreas 

Wahlström är väldigt duktig och förtroendeingivande person. Han har sålt in det 

mest. Kalle och Pierre har jag också haft mycket kontakt med.

• Nyheter och uppdateringar – Det finns mycket saker som man inte vet nåt om. Sen 

Andreas kom tillbaka från pappaledigheten så har det blivit bättre. När man loggar in 

på förstasidan så kommer det lite information. Men det har varit lite lugnt på den 

fronten ett tag.

Vad tycker ni om kunddagen? (Readyonet)

Den var bra. 

Borde det vara oftare?

Ja jag tror det, och kanske i mindre grupper också. De har haft en hel del olika seminarier så 

jag har försökt vara med på det de har. Sociala medier och sånt där.

Då kan man lära sig lite funktioner från de andra också?

Ja, det var det jag kände. Om man är i mindre grupp så kan man utbyta erfarenheter och få 

reda på hur de gjort annorlunda. Man kan granska varandras hemsidor också.
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Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct? ...Hur?

Jag tror att man skulle kunna göra mer på utbildningssidan. En del är ju jättenöjda med att 

bara ha en ingångssida till sitt företag där de kan ha lite öppettider och sådär.

Skulle ni vara intresserade av:

• Fler mailutskick, Regelbundna nyhetsbrev, Nyhetsblogg – Om de är intressanta att 

läsa. För det är så att om man går in på ett nyhetsbrev och det inte är intressant så är 

det svårare att få människor att komma tillbaka nästa gång. ”Jag tar det sen”. Varje 

modul är ett sätt att tjäna pengar. 

Är det nåt speciellt medium som du föredrar av de nämnda?

Jag tror faktiskt att om man kan lägga nyhetsbrevet som länkar på admin-sidan så kan man gå 

in när man vill.

• Facebookuppdateringar – X

Har du behövt ringa till Viaduct för support? Har det varit saker som inte hade gått att lösa 

med en text?

Ja det har jag behövt göra. Det vet jag inte, kan inte komma på ett specifikt fall. Det kan vara 

en sak som jag inte vet att man kan göra, det kan också vara en sak som man tror att man ska 

kunna göra men som inte går.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet?

Det är bra att den finns. Jag har inte läst så mycket i den faktiskt. 
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Kundintervju 3 Readyonet

Hur länge har ni varit kunder till Viaduct?

Hösten 2010, släppte hemsidan slutet på februari 2011. Fick tips från bowlinghallen.

Vilka produkter/ tjänster köper ni av Viaduct AB?

Readyonet.

Hur många användare har ni?

Det är bara jag själv.

Har det uppstått problem med produkter/tjänster?

I början. De hade gjort lite nya grejer till mig och de hade några buggar. Det är svårt att märka 

det själv utan det är ju användare av sidan som hör av sig om sådant. Det var okunskap 

också. 

Hur ofta kontaktar ni Viaduct? ...Om vad?

Ett par gånger i månaden, kontakt med Andreas. Vi brukar träffas relativt ofta för utveckling 

av sidan. Inte så ofta när det gäller problem. Ibland nån fråga om det är något jag inte förstår. 

Ibland är det specialbyggda moduler som bara finns för min verksamhet.

Hur ofta uppdaterar ni saker i Readyonet?

Varje dag, sju dagar i veckan. Min verksamhet är bara på nätet.

Vilken del av Readyonet använder ni mest? Avancerade admin-läget eller lightversionen?

Använder adminet, har knappt testat det andra. Blir väl av gammal vana som man går in där.

Vad är bra och dåligt med informationen?

Får alltid ett svar på det jag frågar om. Det har aldrig varit nåt problem. Får man inte ett svar 

på mailen kan man alltid ringa och få svar direkt. Inget negativt och säga alls. 

Saknar du/ni information om något?

Nej de utvecklar väl hela tiden med, den här hjälpen som man får i adminläget. De 

uppdaterar kanske inte hjälpen direkt när de har uppdaterat saker i Readyonet. Men man är 

inte van vid hjälpen som man får här. När man anlitat andra för att bygga hemsidor. Man är 

nästan bortskämd. Man är inte van att ha så mycket information och hjälp som de har i 

adminläget. Har man nåt problem så får man oftast svar direkt. Det tar bara någon timme på 



54

Bilaga 3
Kundintervjuer med Readyonetkunder

mailen, eller snabbare ändå. Man fick en liten skola innan och de visade på projektor hur det 

funkade. Sen är det ju så att man inte kommer ihåg allting.

Hur gör du då?

Ibland hjälpen, men oftast brukar man terrorisera Andreas eller Pierre med mail. Är det nåt 

jätteakut så ringer man men oftast så är det inte det.

Vad tycker du om informationen om:

• Produkt- och tjänstutbud – Det är väl bra. Man märker att de uppdaterar saker ibland 

som de inte berättar något om, framförallt admindelen då. Man märker bara att det 

ser annorlunda ut. Det skulle man i och för sig velat ha mer information om. Ibland 

har det dykt upp fält. Det står i manualen att man ska fylla i nåt men plötsligt är det 

nåt annat där. Det kanske finns information, men då har jag totalmissat det. Det skulle 

man kanske få ett mail om.

• Nyheter och uppdateringar – [Nämnde nyss] Man får väl lite mail om nyheter och 

sådär. Jag tror faktiskt att de inte skickar ut. Småändringar gör ju inget men... Å andra 

sidan står det ju under varje fält vad man ska fylla i. Då är det ju upp till var och en att 

hålla koll.

Vad tycker ni om kunddagen? (Readyonet)

Det är kul att få träffa andra som använder samma plattform. Visserligen springer man på folk 

på stan och man känner igen designen lite. Men då [på kunddagen] kan man alltid utbyta lite 

erfarenheter. Det är väl en av de få gångerna som man verkligen kan gå in och kolla på andras 

sidor och se hur de har gjort och jobbar. Även om man använder samma plattform så kan det 

se grymt olika ut. Det är kul.

Är det lagom ofta?

Det skulle kunna vara två gånger om året. Det får inte bli för ofta för då kommer inte folk. De 

brukar också berätta lite om verksamheten och så. Men en gång i halvåret borde väl funka.

Johan på bowlinghallen sa att det vore bättre om det var mindre grupper, och att man då 

får utbyta kunskaper, vad tror du om det?

Jo det kan vara sant. Oftast kommer det mycket folk eftersom det bara är en gång per år. Sen 
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blir det mycket fokus på Viaduct eftersom de vill presentera lite nya produkter och sådär. Sen 

ska man äta och umgås. Och vi var och bowla hos Johan. Då blir det lite mer... man hinner 

inte med att prata. Så vist har han en poäng. Johan är i och för sig driftig och vill utvecklas. 

Många kanske inte jobbar lika mycket med sin hemsida som han gör. Som Jehrnbergska och 

Amarant. De har ju sin mall. De uppdaterar i och för sig ganska ofta, men Johan är ju mycket 

för att hitta på nya grejer och det är väl lite jag med.

Då kanske man kan ha två olika intressegrupper, en för de lite mer aktiva?

Ja. Vissa vill ju bara ha sin hemsida för att säga ”Hej här är vi och vårat företag”

Har ni behov av mer regelbunden kontakt med Viaduct? ...Hur?

Nej det är väl bra som jag har med Andreas att vi träffas regelbundet. Att ta en timme i 

månaden och prata om hemsidan. Man kan ju sitta hemma och fundera på hur man kan 

utveckla hemsidan och ibland har det visat sig att saker jag vill utveckla redan går at göra i 

Readyonet.

Skulle ni vara intresserade av:

• Fler mailutskick/Regelbundna nyhetsbrev – Skulle vara kul med ett nyhetsbrev. Det 

skulle man i och för sig kunna ha direkt  Readyonet när man loggar in där. Mail kan ju 

lätt försvinna ibland om man får mycket. Sen vet jag i och för sig inte hur mycket de 

har att berätta om Readyonet. De vore i och för sig kul som de har på sin hemsida där 

det står om nya kunder. Att man fick tips om det så kan man besöka sidan och se hur 

de har gjort. Framförallt nu när de har börjat mobilanpassa.

• Nyhetsblogg – Ja men det kan va kul, det blir lite mer levande och man får nyheterna 

snabbare. Det är klart, det är mer jobb för dem också.

• Facebookuppdateringar – (Tvekar) Ja kanske. Det finns så många på Facebook.

Vad tycker du om nyhetsrutan på startsidan i adminet /i Edionet?

[Förklarar hur den ser ut] Jaha, okej. Det är väl kul i och för sig. Förut tänkte man inte på det 

som en nyhetsruta. Jag trodde bara att de lagt dit en bild för att den var tråkig. Men det är ju 

bra att dem... Där skulle de ju kunna ha nyheter, för det ser ju alla när de loggar in. Om de 

använder den typen [adminet]. Det är bra att de pushar för det här med mobilanpassad.
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- Vi är flera personer lokaliserade på 
olika orter som under längre tid har 
jobbat med införande av e-faktura mot 
kommuner, berättar Ulf Borg, projekt-
ledare för projektet eSamverkan.

- Informationsmängden har blivit ohanterbar, 
excel-arken för många och e-postkonversationen 
utspridd lokalt hos var och en, vilket gör att allt 
arbete är  tungrott och ineffektivt, fortsätter Ulf.
 
- För att kunna fortsätta att ta in nya kommuner 
och leverantörer känner vi att vi är tvungna att 
hitta verktyg för att lagra all information, både 
grunddata, teknisk information och e-post. Vi 
känner också att det är viktigt att verktyget 
stödjer vår arbetsprocess för kontakter med 
samtliga parter, berättar Ulf.

- Via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kom 
vi i kontakt med Viaduct AB som har 15 års 
erfarenhet av EDI och uppsättning av relationer 
mellan kunder och leverantörer. Viaduct har tagit 
fram olika webbverktyg som stödjer arbete av 
denna typ och redan efter ett par månaders 
användning har vår arbetssituation förbättras 
avsevärt och vi kan fortsätta att ta in nya kommu-
ner och leverantörer, fortsätter Ulf.

- Beslutsfattare har bestämt att öka takten för 
införande av e-faktura och även e-handel.  Med 
de nya verktygen från Viaduct kan vi inom eSam-
verkan definitivt vara en stor aktör inom detta 
område, avslutar Ulf.
 

eSamverkan - kommuner och landsting i 
samverkan kring elektronisk handel och 
elektronisk fakturahantering"

Med Viaducts verktyg kan eSamverkan...

- ha all information om kommuner och leverantö-
rer samlad på ett ställe och tillgänglig för alla 
inom projektet som arbetar där det finns en 
internetförbindelse.

- ha all e-post samlad på ett ställe.

- skicka ut standardiserad e-post, dokumentation 
och frågeformulär till inblandade parter.

- övervaka var i införandeprocessen leverantö-
rerna är.

- se till att leverantörerna kan verifiera och 
komplettera sin egen information.

- låta kommunerna följa införandeprocessen för 
sina leverantörer.

- låta kommunerna knyta till sig leverantörer som 
finns upplagda för andra kommuner.

- presentera statistik och sammanställningar för 
delar eller hela införandeprojekt.

- via Viaducts publiceringsverktyg hela tiden 
informera om teknik, processer, standarder med 
mera.

Läs mer om eSamverkan på adressen:
http://info.edionet.net/esamverkan  

De verktyg som Viaduct AB tillhandahåller för
eSamverkan är Edionet Implementation och Edionet 
Information Site.

Läs mer på www.viaduct.se/edionet

Bilaga 4
Reklamblad 1
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Grundanalys för 5.000* kr!
Hur kan ni utveckla er elektroniska affärskommunikation? 

För att göra det möjligt att snabbt och effek-
tivt etablera kommunikation mellan parter 
har Viaduct utvecklat verktyg som företag kan 
utnyttja både i rollen som kund och som 
leverantör. Verktygen är webbaserade och 
mycket användarvänliga, all krånglig teknik 
och alla tekniska krav för att kommunicera 
med olika typer av parter döljs bakom ett 
enkelt gränssnitt.

Behöver ni ett beslutsunderlag?

Syftet med denna analys är att snabbt kart-
lägga ert företags förutsättningar och möjliga 
nytta med att etablera elektronisk affärskom-
munikation med kunder och/eller leverantö-
rer. Analysen genomförs genom att ni besva-
rar ett antal frågor som sedan kompletteras 
med intervjuer av ansvariga hos er. Detta 
utförs av Viaduct på plats en halvdag hos er. 

Utifrån den insamlade informationen och 
erfarenhet av införandearbete sammanställer 
Viaduct en analysrapport som ett beslutsun-
derlag till er med våra slutsatser och vår 
rekommendation till fortsatt handlingsplan.

* exkl eventuella reskostnader och moms

Viaduct
Viaduct arbetar med att utöka och utveckla 
den elektroniska affärskommunikationen 
mellan kunder och leverantörer. Vi har 
genom åren hjälpt ett stort antal företag 
att med nya rutiner och verktyg ersätta 
manuellt pappersarbete med mer effektiva 
och resursbesparande sätt att arbeta. Vår 
vision är att ge alla företag, stora som små, 
möjligheten att utnyttja de tekniker och 
möjligheter som finns.

Intresserad?
Hur kan ni utveckla er elektroniska affärs-
kommunikation? Vi på Viaduct hjälper er 
gärna, både om ni har era önskemål och 
krav klara, men även om ni ännu inte exakt 
vet med vilka eller hur ni vill gå vidare.

Kontakta oss sedan gärna så berättar vi mer 
om hur verktygen fungerar och exakt hur ni 
enkelt kommer igång!

Viaduct AB - www.viaduct.se
info@viaduct.se - 016-14 74 00

Internet | EDI | SCM

Bilaga 5
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M
obilanpassad hem

sida 
blir allt populärare
Sedan årsskiftet har Viaduct utvecklat 
m

öjligheten att m
obilanpassa era w

ebbsidor. 

     – M
ed den ökade populariteten av Sm

artphones m
ärkte 

vi att det var i ropet m
ed m

obilanpassade w
ebbsidor och 

har därför utvecklat den här funktionen, säger Andreas 
Arnström

. 
     N

ågra av de som
 hittills anslutit sig är Am

arant, Jern-
berghska, N

ina Prenker och Bow
linghallen. Även Viaduct.se 

är m
obilanpassad.

Varför w
ebbsida och inte app?

     – Vi valde w
ebbsidor istället för m

obilapplikationer 
eftersom

 det är enklare att uppdatera, säger Andreas.
     U

ppdateringar görs enkelt via adm
inet precis som

 för 
den vanliga sidan. D

essutom
 slipper m

an utveckla en sida 
för varje operativsystem

, vilket m
åste göras m

ed en app-
likation. D

en m
obilanpassade sidan fungerar lika bra i en 

iPhone som
 i en Android-telefon.

     – En app fungerar utm
ärkt för program

 m
ed inform

ation 
som

 är statisk och inte ändras så ofta, till exem
pel ett spel 

eller ett bildprogram
. M

en för inform
ation som

 uppdateras 
ofta blir det krångligare m

ed en app. D
essutom

 finns m
öjli-

gheten att få en ikon i telefonen även fast sidan är w
eb-

baserad, säger Andreas.

H
är är en lista på uppdateringar och 

buggfixar som
 gjorts i Readyonet sedan 

senaste nyhetsbrevet.

23/4: Bugg m
ed språköversättning i 

m
eddelanderuta i gästboksm

enyn 
fixad.

28/4: Textruta för inm
atning av nam

n 
på sida borttagen

13/5: Bugg m
ed färger i bilduppladdn-

ingsdialogen fixad, ska nu visas 
norm

alt.

 H
ar du m

ärkt något som
 ser konstigt ut 

eller inte riktigt fungerar som
 det ska? 

Kontakta info@
viaduct.se så kom

m
er 

saken undersökas.

N
u �nns m

öjligheten att m
obilanpassa w

ebbsidor. O
van f v. N

inaprenker.se, konditoriam
arant.se och viaduct.se

N
yhetsbrev om

 Readyonet 
– Våren 2012

M
ålgruppsanpassa. H

a m
ålgrup-

pen klar för dig när du börjar 
skriva. Vem

 är det du skriver för? 
Vad har hon för förkunskaper? Vad 
är hon intresserad av? M

ed en ty-
dlig m

ålgrupp blir det lättare att 
anpassa budskapet så att det når 
fram

 till m
ottagaren, istället för 

att göra det för allm
änt och sedan 

m
ärka att det inte passar någon.

O
bjektivitet. Risken finns att 

m
aterialet känns för säljande om

 
avsändaren skriver i första per-
son. D

et beror självklart på vad 
det gäller, m

en då de flesta har 
inställningen och tankem

önstret 
att nyhetstexter objektivt ska 
beskriva något, blir det en konf-
likt om

 dessa texter skrivs utifrån 
vad avsändaren tycker och tänker. 
D

essutom
 avskyr läsare reklam

 
och blir arga om

 de känner att 
ni bara försöker sälja på dem

 en 
m

assa saker. D
et är viktigt att det 

fram
går att ni m

ed nyhetsbrevet 
faktiskt vill dela m

ed er av ny-
heter som

 läsarna är intresserade 
av.

Bilaga 6
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Jernberghska var en av de första att 
skaffa m

obilanpassad w
ebbsida från Via-

duct, något som
 gett resultat.

M
ånga av Jernberghskas gäster är ute på språng när de 

vill boka bord eller äta lunch.  D
et var något som

 
restaurangchef Robert N

orenius kände igen.
     – D

et värsta jag vet när m
an är ute är att behöva 

zoom
a in och ut i jakt på inform

ationen m
an vill åt. Vi 

ville ha en lättillgänglig sida anpassad för m
obilen.

     Kunderna gillar m
obilsidan som

 verkar användas 
flitigt. 
     – En gång var det en av m

atgästerna som
 inte visste 

vad hon ville ha, och kom
 därför på att hon kunde ta 

upp m
obilen och kolla hur rätten såg ut och sedan 

bestäm
m

a sig. D
et är kul att tanken vi haft m

ed den 
m

obilanpassade sidan nått fram
, säger Robert. 

Kunderna verkar jättenöjda och vi är nöjda m
ed 

genom
slaget det fått.

N
u kan du koppla ihop ditt affärs- och 

kassasystem
 m

ed din w
ebbutik. 

Viaduct m
ärkte att detta var något som

 saknades, då 
m

ånga kontaktade dem
 om

 att de ville ha en integra-
tion m

ellan sina system
. 

H
ur det fungerar

G
enom

 att du ger Viaduct en lista på dina artiklar och 
deras priser kan Viaduct lägga in varorna i w

ebbu-
tiken. 
     Tas något bort ur affärssystem

et tas det också bort 
från hem

sidan. 
     D

etta fungerar också m
ellan företag och Business-

to-Business-företag som
 handlar på w

ebben.

Koppla ihop w
ebbutiken 

m
ed affärssystem

et

G
ästen föredrog

Jernberghskas w
ebbm

eny

Jernberghska.se

Produktpriser kopplat till bokföring kan också 
kopplas till w

ebbutiken.

Väck intresse snabbt och ta 
fram

 guldklim
par.  G

enom
 att 

börja starkt och rakt på får du 
läsaren att fortsätta läsa. D

et ska 
gå enkelt och snabbt att läsa, tar 
det em

ot är det enklare att sluta 
läsa än att ta sig förbi hindret. 
D

e läser ju trots allt din text helt 
frivilligt. G

uldklim
par förgyller 

läsningen. D
et kan vara något 

klurigt, effektivt, filosofiskt, hu-
m

oristiskt eller intresseväckande. 
D

et är sådant som
 gör att m

an 
läser klart och får en att kom

m
a 

tillbaka. 

Bilaga 6
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Vad händer på Viaduct?
Visste du att...

Sam
arbete m

ed högskolan 
ska ge tydligare inform

ation
U

nder våren har två studenter från M
älard-

alens högskola, Johanna Vaher och A
nnika 

Persson, undersökt i sitt exam
ensarbete hur 

Viaducts inform
ation fungerar och om

 den 
kan förbättras.

Projektet har inneburit en analys av befintligt m
aterial, 

genom
 bland annat kundintervjuer och utprovningar. 

     – Vi har fram
förallt studerat vad det är som

 inte funkar 
idag och hur vi kan förbättra det. Tack vare alla kunders 
m

edverkan har vi kom
m

it en bra bit på vägen, säger 
Johanna.

Resultatet leder fram
 till ett designarbete som

 Viaduct kan 
använda sig av i kundkom

m
unikationen. Johanna arbetar 

fram
 en kom

prim
erad uppstartinform

ation för Readyonet-
användare, m

edan Annika har tagit fram
 det här nyhets-

brevet. 
     H

ar ni några kom
m

entarer om
 nyhetsbrevet, dess 

innehåll eller förslag på förbättringar? Kontakta 
info@

viaduct.se

Viaduct AB * Bruksgatan 8A * 632 20 Eskilstuna
Tel 016-14 74 00 * fax 016-12 62 61
http://w

w
w

.viaduct.se * info@
viaduct.se

N
ya fräscha w

ebbplatser 
skapade m

ed Readyonet:

2012-02-24
SBH

F Bow
lingföretagarna lanserar sin 

nya w
ebbplats Let's G

o Bow
ling,

w
w

w
.svenskbow

ling.se

2012-02-23
H

älsohusets tandvårdsteam
 i Eskilstuna 

lanserar sin nya hem
sida,

w
w

w
.lagatanden.nu

2012-02-06
M

usikaffären First M
usic i Eskilstuna 

lanserar sin nya hem
sida,

w
w

w
.firstm

usic.se

2012-02-03
Apostrof Snickeri &

 Inredning lanserar 
sin nya hem

sida, w
w

w
.apostrof.se

2012-01-31
Leg. Sjukgym

nast Stefan G
öransson 

lanserar sin nya w
ebbplats,

w
w

w
.legsjukgym

nast.nu

2012-01-16
Reseföretaget uppLEVA lanserar sin nya 
w

ebbplats, w
w

w
.uppleva.nu

D
et har blivit bestäm

t att Viaduct stannar 
på Bruksgatan 8 i Eskilstuna. U

nder som
-

m
aren kom

m
er lokalerna att fräschas till 

och är redo för nya besök av er i höst!

Vi utvecklar speciallösningar till alla våra 
kunder. H

ar du en idé du vill förverkliga 
eller en arbestsyssla du vill förenkla? Kon-
takta oss för ett m

öte! 

F v. Johanna Vaher och A
nnika Persson

Sätt in citat/pratm
inus.  In-

tervjun är kärnan i texten och ci-
tat gör m

ånga saker för texten. D
e 

ger trovärdighet i uttalanden och 
är i regel enklare att förstå som

 
läsare. D

et blir lätt att en text 
utan citat känns torr och torftigt. 
Skriv inte bara om

 en lösning för 
en kund, kontakta kunden och få 
dennes sida av berättelsen, istäl-
let för er sida. Kundens version är 
lättare för läsarna att identifiera 
sig m

ed.

Bilaga 6
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Sam
arbete m

ed 
Bom

bardier igång
I vintras startade Viaduct ett pilot-projekt 
m

ed Bom
bardier. Tillsam

m
ans m

ed Solö 
testade de att införa Edionet för att skicka 
leveransplaner. 

Fler och fler företag har insett fördelarna m
ed leveransplaner 

och besparingar det bidrar till i form
 av m

indre adm
inistra-

tion och bättre planeringsm
iljö. 

     – Potentialen i detta är stor, företagen har insett detta 
och börjar nu investera, säger Pontus Lindén anställd på 
Viaduct. H

an har jobbat tillsam
m

ans m
ed Bom

bardier Trans-
portation Sw

eden AB, Propulsion &
 Controls och deras projekt 

att skicka leveransplaner till deras kunderna.

Lyckat projekt
     Viaduct bidrar m

ed verktyg och färdiga rutiner för att på 
så sätt få leveransplansm

etodiken att rulla ut snabbt och 
effektivt. 
     I projektet m

ed Bom
bardier har ett urval av deras lever-

antörer fått testa hur det fungerade. 
     Pilotprojektet avslutades i april och nu kan alla ni som

 
levererar till Bom

bardier koppla upp sig till dem
 via Edionet.

I och m
ed ett närm

are sam
arbete m

ed 
Scania har flera uppdateringar i Edionet 
genom

förts för er som
 är leverantörer 

till Scania.

23/4:   På vissa sidor finns inte längre 
alla fält. D

essa har tagits bort 
då det visades att de inte 
behövdes.

28/4:   En ny knapp för sm
åkostnader 

har lagts till. D
en kan användas 

för olika tilläggskostnader.

2/5: 
D

et har tillkom
m

it en ny sorts 
godsflagga. D

et är en ny m
indre 

version för en ny m
odell av låda 

som
 Scania använder sig av.

H
ar du upptäckt någon som

 ser konstigt 
ut eller inte fungerar som

 du vill? 
Kontakta Viaduct.

Bom
bardier har tillsam

m
ans m

ed Viaduct startat ett projekt för att underlätta arbetet m
ed leveransplaner 

från deras leverantörer.

N
yhetsbrev om

 Edionet
– Våren 2012

E
D
I
O
N
E
T

E
D
I
O
N
E
T

Skapa ”visual chunks”. 
O

m
 texten fram

står som
 en 

enda klum
p blir läsaren avs-

kräckt att läsa. Lätta upp 
texten genom

 styckeindel-
ningar, indrag och tydliga 
m

ellanrubriker

Bilaga 6
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R
eceiver

Ship
To/D

ock/G
ate

A
dvice

N
ote

N
o.(N

)

PartN
o.(P)

Q
uantity

(Q
)

Supplier(V)

SerialN
o.(S)

D
escription

Package
Type

/D
angerous

G
oods

D
ate

Engineering

LotN
o.(H

)

Som
 du kanske m

ärkt står det om
 O

FTP2 
lite överallt idag. Vad är då det? 

Jo det är kom
m

unikationen m
ellan ED

I hos leverantör 
och kund. 
     – Tidigare har vi på Viaduct använt oss av en m

ellan-
hand för att kom

m
unikationen ska fungera. Tack vara 

O
FTP2 kan inform

ationen gå direkt från leverantör via 
Edionet till kund, utan några m

ellanhänder. D
et här 

underlättar supporten och gör det enklare att leta reda 
på data som

 ham
nat lite fel, säger Ann N

yström
     Viaducts O

FTP2-kom
m

unikation utvecklades i sam
-

band m
ed Scania-projektet och ska snart även vara 

tillgängligt för alla Volvos leverantörer.

D
et är m

ånga som
 använder Edionet till 

leveransplaner, m
en visste du att det 

också går att behandla era ordrar i 
sam

m
a program

?

På förfrågan av kunder har Viaduct nu utvecklat 
m

öjligheten att orderhantera i Edionet.  

O
rders: O

rdrar
Invoic: Fakturor
O

rdrsp: O
rdererkännande

D
elfor: D

eliveryforcast/leveransplaner

Känner du igen de här orden från något kundm
ejl 

m
en vet ej vad det innebär? Kontakta Viaduct.

N
u kan du behandla ordrar

O
FTP2 på gång till Volvo

M
ellanhand

O
FTP

Leverantör

Leverantör

Kund

Kund

O
FTP2

Fördelen m
ed O

FTP2 är att det går 
direkt från leverentören till kund via 
Viaduct till skillnad från O

FTP som
 går 

via en m
ellanhand

D
et har tillkom

m
it en ny sorts 

godsflagga. D
et är en ny 

m
indre version för en ny 

m
odell av låda som

 Scania 
använder sig av.

N
y typ 

av godsflagga

Förklara svåra begrepp. Eller 
undvik dem

 helt och hållet. An-
vändarna förstår inte svåra tekni-
ska term

er och uttryck, det ska ni 
göra åt dem

. Är ni osäkra på om
 en 

vanlig användare ska förstå? Låt en 
oinsatt läsa texten, till exem

pel en 
fam

iljem
edlem

, och fråga sedan om
 

de förstod allt. Förstår inte de vad 
du m

enar behöver du antagligen 
förklara begrepp du använder, eller 
om

 m
öjligt byta ut dem

.

D
u-tilltal. Personliga 

texter är lättare att ta till 
sig. G

enom
 att skriva du/

ni/er blir det tydligare för 
läsaren att det är henne/
honom

 det gäller. 
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R
eceiver

Ship
To/D

ock/G
ate

A
dvice

N
ote

N
o.(N

)

PartN
o.(P)

Q
uantity

(Q
)

Supplier(V)

SerialN
o.(S)

D
escription

Package
Type

/D
angerous

G
oods

D
ate

Engineering

LotN
o.(H

)

Vad händer på Viaduct?
Visste du att...

Sam
arbete m

ed högskolan 
ska ge tydligare inform

ation

U
nder våren har två studenter från M

älard-
alens högskola, Johanna Vaher och A

nnika 
Persson, undersökt i sitt exam

ensarbete hur 
inform

ationen på Viaduct fungerade och om
 

den kunde förbättras på någon sätt.

Projektet har inneburit en analys av befintligt m
aterial, 

genom
 bland annat kundintervjuer och utprovningar. 

     – Vi har fram
förallt studerat vad det är som

 inte funkar 
idag och hur vi kan förbättra det. Tack vare alla kunders 
m

edverkan har vi kom
m

it en bra bit på vägen, säger 
Johanna.
     Resultatet från undersökningarna ska leda fram

 till ett 
designarbete som

 Viaduct kan använda sig av i sin kom
m

u-
nikation m

ed kunder. Johanna arbetar fram
 en kom

prim
-

erad uppstartinform
ation för Readyonet-användare, m

edan 
Annika har tagit fram

 det här nyhetsbrevet. 
     H

ar ni några kom
m

entarer om
 nyhetsbrevet, dess 

innehåll eller förslag på förbättringar? Kontakta 
info@

viaduct.se

Viaduct AB * Bruksgatan 8A * 632 20 Eskilstuna
Tel 016-14 74 00 * fax 016-12 62 61
http://w

w
w

.viaduct.se * info@
viaduct.se

N
Y
A
 
F
Ö
R
E
T
A
G
 

I
 
E
D
I
O
N
E
T

Sedan förra nyhetsbrevet har 
dessa kunder kopplat upp sig 
till Edionet:

SCAN
IA M

EPPEL

Carepoint Svendborg

Volvo Construction Equipm
ent AB c/o 

VG
B

Autotube AB U
lriceham

n

Carepoint Viborg

Autotube AB Varberg

SKF Sverige AB

Carepoint Århus

Toyota Sw
eden AB

Sodexo AS

D
aim

ler 020 M
annheim

G
KN

 D
riveline Italy

Vill du ha en full lista på företag? 
Kontakta Viaduct.

D
et har blivit bestäm

t att Viaduct 
stannar på Bruksgatan 8 i Eskilstuna. 
U

nder som
m

aren kom
m

er lokalerna att 
fräschas till och är redo för nya besök 
av er i höst!

O
m

 du har ett affärssystem
 kan du 

koppla ihop det m
ed Edionet. D

et spar 
tid och du slipper dubbelregistrering. 
Vill du veta m

er? Kontakta Viaduct.

F v. Johanna Vaher och A
nnika Persson

Konkretisera. Vi läser 
upp till 30% långsam

m
are 

på skärm
 och vi upplever 

det som
 jobbigt att läsa på 

skärm
en för länge, efter-

som
 det är ansträngande 

för ögonen. D
ärför kan inte 

texterna vara för långa. D
e 

m
åste vara enkla, tydliga, 

korta och koncisa för att 
användaren ska läsa klart.

Bilaga 6
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